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Sammanfattning 
Titel: Corporate Social Responsibility, vara eller inte vara – En 

undersökning om CSR förekommer hos svenska modeföretag och 

modekonsumenter.  
 
Författare:  Linnéa Abramsson, Åsa Petersson och Nicolas Polakof Cor 
 
Handledare:  Richard Ek och Su Mi Dahlgaard-Park 
 
Utbildning:  Service Management – Retail 
 
Syfte:  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur modebranschen och 

modebloggar konceptualiserar socialt ansvarstagande.  
 
Frågeställningar:  Förekommer CSR i svenska modeföretag och i så fall vilka 

aspekter tar de upp? 

Förekommer CSR i svenska modebloggar och i så fall vilka 

aspekter tar de upp? 

 

 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där 

textanalys gjordes med hjälp av grounded theory. 

 
Resultat: Vi har med Carrolls CSR-pyramid som utgångspunkt analyserat i 

vilken utsträckning svenska modeföretag och modebloggar belyser 

CSR. Vi har kommit fram till att det finns en skillnad mellan de 

två aktörernas synsätt på CSR. Majoriteten av företagen informerar 

om sitt CSR-arbete på sina hemsidor. Modebloggarna tar inte upp 

CSR i lika hög grad och när de tar upp CSR-relaterade ämnen så är 

det oftast ekologiskt och etiskt producerat mode de skriver om.  

 
Nyckelbegrepp:  Corporate Social Responsibility, Carrolls CSR-pyramid, grounded 

theory, modebloggar, ekologiskt, etiskt, produktion.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsen. Efter en introduktion beskrivs det 

problemområde vi arbetat med som leder fram till vår övergripande frågeställning och syfte. 

Därefter tar vi upp definitioner på de begrepp som är mest förekommande i uppsatsen och 

redovisar de avgränsningar vi har gjort. För att få en överblick över uppsatsen avslutar vi 

med en disposition.  

 

1.1 Introduktion och problemområde  
Vi svenskar handlar mer och mer kläder för varje år, konsumtionen ökar hela tiden. 

Svenskarna handlade kläder, skor och accessoarer för 73,8 miljarder kronor år 2007 och under 

de senaste tio åren har kläd- och skokonsumtionen ökat med mer än 60 procent.1 Samtidigt 

har modeföretagens marknad förändrats på grund av en rad faktorer såsom globaliseringen, 

Internets framväxt och en alltmer internationell handel.2 Det har blivit allt viktigare för 

företagen att ta ett socialt ansvar och detta ansvar brukar benämnas Corporate Social 

Responsibility (CSR). Detta företagsansvar har det förts en debatt kring de senaste årtiondena. 

Debatten handlar om i vilken utsträckning företagen ska engagera sig socialt. I debatten finns 

det två läger. Det ena lägret menar att företagen tar sitt ansvar genom att generera lönsamhet 

och att socialt ansvarstagande inte är något som företag ska arbeta med. Ett tydligt exempel på 

detta läger kan man se i Kristian Karlssons bok ”Avtalsindustrin” där har kritiserar företagen 

som arbetar med CSR.3 Det andra lägret förespråkar CSR och säger att det sociala 

ansvarstagandet är ett måste för ett företag. Ett exempel på hur pass mycket uppmärksamhet 

som CSR har fått från företagen kan man se i CSR Europa som är nätverk för företag som 

arbetar med CSR.4    

 

Tack vare informationsteknologins genomslag i samhället har bloggen blivit ett väletablerat 

inslag på Internet. En blogg är en webbplats som innehåller regelbundet publicerade inlägg på 

en webbsida. Varje inlägg handlar om ett speciellt ämne, inläggen är sorterade efter datum 

med det senaste inlägget högst upp. En blogg kan handla om många olika ämnen eller vara 

fokuserad på ett ämne.  

 

                                                 
1 http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=34858&lid=lista_1106245&lpos=2 (Läst: 
2008-04-14), http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=774008 (Läst:2008-05-28) 
2 Löhman, O & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget: Corporate social responsibility i praktiken. 
3 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_297268.svd (Läst:2008-05-28) 
4 http://www.csreurope.org/pages/en/about_us.html (Läst:2008-05-28) 
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Bloggens genombrott i Sverige blev tydlig efter jordbävningen i Indiska Oceanen år 2004 då 

bloggen visade sig vara ett effektivt verktyg för snabb kommunikation och publikation.5 

Numera bloggas det om allt och alla och ett av de ämnen som har fått störst genombrott i 

bloggarna är mode med Ebba von Sydow och Blondinbellas blogg i frontlinjen. 

 

”Mode lämpar sig väldigt bra i bloggformat. Bloggmediet är snabbt, flexibelt och personligt - 

ett sätt att rapportera om mode som tidigare inte existerat. Att det blivit så stort är väl att 

mode berör alla på något sätt.”6 

 

Anledningen till att vi har valt att analysera modebloggar är för att vi har ett genuint 

modeintresse samt att mode är ett av de stora diskussionsämnena på bloggarna. Vi ville 

studera om och i så fall i vilken mån modebloggar tar upp CSR och CSR-relaterade ämnen då 

många av de bloggar vi studerat är opinionsbildare inom modebranschen. Bloggarna lyfter 

fram och marknadsför olika produkter från modeföretag och därför ville vi undersöka om de 

även belyser exempelvis hur dessa produkter producerats. På bloggarna kan läsarna göra 

inlägg och kommentera det som bloggen tar upp. På så sätt kommer vi även att spegla 

konsumenternas åsikter om CSR-relaterade ämnen i och med att de gör inlägg på bloggarna. 

Vi har valt att fokusera på svenska modeföretag eftersom vi tycker att den svenska 

modemarknaden är intressant på grund av bland annat att flera svenska modeföretag 

expanderar på den internationella modemarknaden och vi är intresserade av om dessa företag 

arbetar med CSR och i så fall hur de gör det. Det blir allt viktigare för företag i dagens 

samhälle att visa på att de arbetar med CSR och vi tyckte att modeföretagen var intressanta att 

studera då de vanligtvis inte äger de fabriker där de producerar sina kläder vilket gör det 

svårare för dem att exempelvis kontrollera arbetsförhållanden på fabrikerna. Naomi Klein 

skriver i sin bok No Logo att de globala märkesföretagen inte längre tar ansvaret för sin 

produktion utan väljer att lägga över detta ansvar på inkontrakterade företag. Klein visar även 

att företagen har gått från 100 procent i pålägg mellan kostnaderna för tillverkningen till 

försäljningspris till 400 procent tack vare de billiga fabrikerna.7 Vi vill studera den 

information som finns kring företagens eventuella CSR-arbete på deras hemsidor. Vi har valt 

mediet hemsidor då vi ser det som en av företagens viktigaste informationskällor när det 

                                                 
5 Våge, L., Stattin, E. & Nygren, G. (2005). Bloggtider. s. 22, 26-28 
6 http://www.aftonbladet.se/sofismode/article1686687.ab (Läst: 2008-04-14) 
7Klein, N. (2000)  No Logo s. 243-244 
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gäller att kommunicera med sina kunder och andra intressegrupper och vi kommer därför bara 

att bygga vår studie av företagen kring den information som de ger via sina hemsidor.   

 

1.2 Syfte 
Vi har som syfte att undersöka hur svenska modeföretag och modebloggar konceptualiserar 

socialt ansvarstagande. Med konceptualiserar menar vi hur svenska modeföretag och 

modebloggar väljer att belysa företagens sociala ansvarstagande via Internet. Med socialt 

ansvarstagande menar vi CSR och CSR-relaterade ämnen.  

 

1.3 Frågeställning 
Vi vill undersöka om svenska modeföretag arbetar med CSR och om de via sina hemsidor 

informerar sina konsumenter och andra intressegrupper om detta. Vi är intresserade av att 

undersöka vilka delar av CSR som företagen väljer att ta upp på sina hemsidor såsom 

miljöansvar, produktionsansvar etcetera. När det gäller modebloggarna vill vi studera om det 

skrivs om CSR eller CSR-relaterade ämnen på bloggarna och vilka delar inom CSR som 

bloggarna väljer att ta upp.  

 

• Förekommer CSR i svenska modeföretag och i så fall vilka aspekter tar de upp? 

 

• Förekommer CSR i svenska modebloggar och i så fall vilka aspekter tar de upp? 

 

1.4 Teoretisk ram  
Vår huvudteori är Carrolls CSR-pyramid som består av fyra ansvarsområden vilka är det 

ekonomiska, det legala, det etiska och det filantropiska ansvarsområdet. Vid sidan av Carrolls 

pyramid har vi använt oss av stakeholder- och shareholder-perspektiven som är kopplade till 

CSR. Shareholder-perspektivet utgår från de företag som endast arbetar för att generera vinst 

och ser det som sitt enda syfte. Stakeholder-perspektivet knyter an till de företag som förutom 

att generera vinst vill tillfredsställa sina stakeholders, olika intressegrupper i samhället. Detta 

resonemang går vi in djupare på med hjälp av Marrewijks diskussion om företagen är tvungna 

att ta ett socialt ansvar. För att även få in konsumentperspektivet har vi valt att ta med 

Joregens undersökning kring den etiska aspekten vid konsumtion. Eftersom CSR inte är ett 
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entydigt begrepp tar vi upp närbesläktade begrepp till CSR för att visa vilken mångsidighet 

som finns inom ämnet.  

 

1.5 Definitioner 
Nedan följer en kort presentation av de vanligaste förekommande facktermerna i uppsatsen. 

Blogg: En webbplats som innehåller regelbundet publicerade inlägg om till exempel mode.8 

BSCI: Business Social Compliance Initiative som är ett samarbete mellan flera detaljhandlare 

inom Europa för att förbättra den sociala situationen i produktionsländerna. Alla inom BSCI 

använder sig av samma uppförandekod och på detta sätt menar de att de kan utöva en större 

påverkan på leverantörerna tillsammans än vad de kan som enskilda företag.9 

ILO: International Labour Organisation är FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor. Det är ett 

trepartsorgan vilket betyder att regeringar, fackliga organisationer och arbetsgivare finns 

representerade.10  

Rena Kläder (Clean Clothes Campaign): ett internationellt nätverk av solidaritets-, kvinno-, 

ungdoms-, och fackliga organisationer som arbetar för bättre arbetsförhållanden inom 

klädindustrin.11 

Uppförandekod: Interna regler uppsatta av företagen som anger lägsta accepterade standard 

för förhållanden hos leverantörerna.12 

 

1.6 Avgränsningar 
Då urvalet av svenska modebloggar är så stort har vi valt att begränsa oss. Vi har valt 

modebloggar främst utifrån hur välbesökt och tongivande bloggen är.13 Vi valde elva bloggar 

för att kunna fördjupa vår analys då materialet på bloggarna är omfattande. Vårt val av företag 

är baserat på våra egna uppfattningar om vilka modeföretag som är mest tongivande på den 

svenska modemarknaden i olika åldersgrupper. För att få en bild av hur svenska modeföretag 

arbetar med CSR har vi utgått från tio företag. Vi är dock medvetna om att detta inte speglar 

hela den svenska modebranschen men på grund av arbetets omfattning har vi valt att begränsa 

oss till ett färre antal företag. Vi utvecklar våra avgränsningar närmare i stycke 2.4 

Undersökningsgrupper.  
                                                 
8 Våge, L., Stattin, E. & Nygren, G. (2005). Bloggtider. s. 9 
9 http://www.bsci-eu.org/content.php (Läst: 2008-04-24) 
10 www.renaklader.org (Läst: 2008-04-14) 
11 www.renaklader.org (Läst: 2008-04-14) 
12 http://www.renaklader.org/industrin/uppforandekoder (Läst: 2008-04-24) 
13 http://www.bloggtoppen.se/kategori/mode/ (Läst: 2008-04-14) 
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1.7 Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledande del som innehåller introduktion och problemområde, 

syfte, frågeställningar, teoretisk ram, definitioner och till sist en avgränsning. Dessa avsnitt är 

till för att presentera uppsatsen för läsaren. I det andra kapitlet går vi igenom vilken typ av 

undersökning vi har använt oss av, hur vi har gått tillväga samt vilka metoder vi har använt 

oss av. Därefter har vi analyserat det empiriska materialets validitet och reliabilitet. Kapitlet 

avslutas med en kritisk granskning av våra källor. I det tredje kapitlet presenteras de teorier 

som vi använder oss av i uppsatsen. Inledningsvis beskrivs historiken bakom CSR, därefter 

förklaras olika definitioner av CSR. Sedan redogör vi för Carrolls CSR-pyramid som kommer 

att vara utgångspunkt för vår analys, därpå beskrivs stakeholder- och shareholder-

perspektiven. Därefter tar vi upp närbesläktade begrepp till CSR. Kapitlet avslutas med en 

koppling till etisk konsumtion. I det fjärde kapitlet analyserar vi det insamlade empiriska 

materialet och kopplar det till våra valda teorier. Vi börjar med en analys av företagen och 

fortsätter med en analys av modebloggarna. I det femte kapitlet summerar vi uppsatsen och 

redogör för de slutsatser vi har kommit fram till genom analysen. Här återkopplar vi även våra 

slutsatser till syfte och frågeställningar. I det sjätte kapitlet diskuterar vi våra slutsatser. I det 

sjunde och avslutande kapitlet reflekterar vi kring vårt arbetssätt och kring framtida 

forskning.  
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2. Metod 
I metodavsnittet redogörs för de metoder som har använts för att kunna studera det valda 

problemet. Vi går igenom vilken typ av vetenskapligt förhållningssätt vi har, metodval samt 

hur vi har gått tillväga i valet av våra undersökningsgrupper. Därefter analyserar vi hur vår 

validitet och reliabilitet har varit. Kapitlet avslutar vi med att kritiskt granska våra källor.  

 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt   
Då vi i vår undersökning utgår från CSR som har många olika definitioner tycker vi att det är 

intressant att undersöka hur konsumenterna och företagen tolkar detta mångfacetterade 

begrepp. Med tanke på undersökningens syfte menar vi att det hermeneutiska synsättet är det 

som lämpar sig bäst att använda sig av i vår studie. Hermeneutik går ut på att förstå och tolka 

andra människors verklighet.14 I vår studie tänker vi undersöka konsumenternas och 

företagens syn på CSR genom att analysera deras åsikter kring CSR. Positivismen anses vara 

hermeneutikens motsats och vi tycker inte att den är relevant för vår studie främst beroende på 

att positivismen kräver att forskaren ska vara så objektiv som möjligt.15 Att vara värderingsfri 

i vår forskning blir svårt då det är meningen att vi med hjälp av våra värderingar ska försöka 

nå en förståelse för det tema vi undersöker.16 Positivismen går även ut på att få fram generella 

lagar vilket inte är syftet med vår undersökning då vi istället är intresserade av att få en 

djupare förståelse för konsumenternas och företagens syn på CSR.17 Hermeneutiker påpekar 

även att de naturvetenskapliga metoderna inte är lämpliga i samhällsvetenskapliga 

ämnesområden.18  

 

Inom hermeneutiken är det viktigt att ta hänsyn till forskarens förförståelse när man genomför 

analysen av det valda forskningsområdet. Den kunskap, de tankar och de känslor som 

forskaren har är forskarens förförståelse vilket underlättar när forskaren ska tolka och se 

helheten i forskningsproblemet.19 Vår förförståelse har hjälpt oss att få en djupare förståelse 

                                                 
14 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 29 
15 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Sida 28 och Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 24 
16 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 30 
17 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 27 och Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 25 
18 Arbnor, I & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. s. 62 
19 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 30 
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av CSR. Till en början var vår förförståelse av CSR relativt begränsad, dock ansåg vi att ett 

företag bör ta ett socialt ansvar. Vår förförståelse har påverkats bland annat av vår bakgrund 

som Service Management-studenter. Samt att vi som medvetna modekonsumenter vill handla 

kläder som är etiskt producerade och vi menar att modeföretagen alltid bör ta sitt ansvar. Våra 

arbetslivserfarenheter har fått oss att förstå hur mycket ett företag kan göra för att påverka 

samhället. Ett exempel på våra erfarenheter är hur en klädbutik kan påverka miljön positivt 

genom att återanvända förpackningsmaterial och ge bort kläder till välgörenhet. Under vårt 

empiriarbete har vi utvidgat vår syn på CSR och vår förförståelse har ständigt utvecklats. 

Detta resonemang avspeglas i den hermeneutiska spiralen där text, tolkning och förståelse 

ständigt blir till ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse.20  

 

2.2 Val av metod  

2.2.1 Induktiv och deduktiv 

Under vår undersökningsprocess började vi med att samla in empiriskt material från 

företagens hemsidor och modebloggarna. Därefter valde vi olika CSR-teorier som vi 

applicerade på det empiriska materialet. På grund av att detta tillvägagångssätt har vår studie 

präglats av det induktiva arbetssättet. Det induktiva arbetssättet innebär att man utifrån 

observationer skapar en teori.21 Det deduktiva arbetssättet brukar däremot kännetecknas som 

motsatsen till det induktiva då man i ett deduktivt arbetssätt prövar befintliga teorier genom 

att applicera sitt empiriska material på teorierna för att sedan dra slutsatser.22 De teorier som 

formuleras vid ett induktivt arbetssätt har för det mesta mindre räckvidd. De kallas för 

”lokala” teorier då de utmärker sig genom att begränsa sig till det unika området som 

undersöks.23 Eftersom våra teorier enbart kommer att kunna appliceras på våra valda 

modeföretag och bloggar är de ”lokala” teorier.  

 

 

 

                                                 
20 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 31 
21 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 22 
22 Ibid. s. 23 
23 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 25 
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2.2.2 Vår metod  

Vi har valt textanalys för att vi ville undersöka informationstillgången av CSR på svenska 

modeföretags hemsidor och svenska modebloggar. Då vi ville undersöka 

informationstillgången på Internet ansåg vi att textanalys var den bästa metoden för denna 

undersökning. Vi har alltså valt att inte använda oss av metoder såsom intervju och enkät då 

vi endast var intresserade av den information företagen och bloggarna redan hade lagt ut på 

Internet. Om vi hade skickat ut en enkät till företagen och bloggarna eller intervjuat dem hade 

vårt syfte med undersökningen gått förlorat.  

 

2.3 Kvalitativ och Kvantitativ 
Under insamlandet av det empiriska materialet kan man använda sig av både en kvalitativ och 

kvantitativ metod. Sett utifrån vårt syfte och problemställning anser vi att den kvalitativa 

forskningsmetoden är den lämpligaste för vår studie. Den kvalitativa metodens fokus ligger i 

att ta fram ”mjuk” data som exempelvis kan göras genom att göra tolkande analyser av 

textmaterial.24 Den kvalitativa metoden passar vår studie då vi vill undersöka samt tolka hur 

modebloggare samt svenska modeföretag ser på CSR.  

 

Vi vill få fram en djupare kunskap än den fragmenterade kunskapen som oftast fås fram vid 

kvantitativa metoder.25 Sammanfattningsvis vill vi nämna att vi i vår studie tänker utgå ifrån 

ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi kommer att använda oss av ett induktivt arbetssätt 

samt genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod. I kommande avsnitt kommer vi att 

redogöra för hur vi i praktiken har gått tillväga för att samla in vårt material. 

 

2.4 Undersökningsgrupper 
Vid framtagningen av våra två undersökningsgrupper gjorde vi ett urval. I human- och 

samhällsvetenskaplig forskning brukar det oftast göras ett urval utifrån tre nivåer; mikro, 

meso och makro. Mikronivån passade inte i vår undersökning eftersom den fokuserar på 

enbart en undersökningsgrupp. Mesonivån sträcker sig längre än mikronivån och tittar 

exempelvis på grupper och företag samt att den underlättar om man vill undersöka likheter 

                                                 
24 Patel, R & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. s. 14 
25 Ibid. s. 14 
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och skillnader mellan de båda.26 Mesonivån är lämplig att använda sig av i vår undersökning 

då urvalet varken blir för litet eller för stort. Hade vi valt att göra en undersökning av hela den 

svenska modebranschen hade makronivån varit passande. På grund av att utbudet av svenska 

modebloggar och svenska modeföretag är så stort var vi tvungna att göra ett urval. När vi har 

valt modebloggar har vi utgått från de enligt media mest tongivande modebloggarna och de 

med flest besökare.27 Dessutom har vi valt att ta med dem för att de har många inlägg kring 

ekologiskt mode, etik, samhällsansvar etcetera. De största modebloggarna med flest besökare 

behandlar inte dessa ämnen i större utsträckning, detta är en av anledningarna till att vi har 

valt att låta undersökningen även omfatta bloggar som behandlar den gröna trenden i större 

utsträckning. Vi har valt elva modebloggar, vi vill poängtera att vårt urval inte kan ses som 

representativt för alla modebloggar men vi menar att urvalet ger en bra bild av modebloggen. 

När vi analyserar modebloggar fokuserar vi främst på den som skrivit bloggen men vi tar 

även in ett konsumentperspektiv då vi har med läsarkommentarer. 

 

Vi har valt att fokusera på både stora svenska modeföretag såsom H&M och mindre såsom 

Whyred. På detta sätt får vi med olika storlekar av svenska modeföretag vilket gör att 

undersökningen får en större bredd och därmed blir mer tillförlitlig. Vi har valt att utgå från 

tio företag i vår undersökning för att få en bild av hur svenska modeföretag arbetar med CSR. 

Vi är dock medvetna om att detta inte speglar hela den svenska modebranschen men på grund 

av ämnets omfattning har vi varit tvungna att begränsa oss till ett färre antal företag. Vårt val 

av företag är baserat på våra egna uppfattningar om vilka modeföretag som är mest 

tongivande på den svenska modemarknaden i olika åldersgrupper.   

 

Generaliserbarheten är inte det viktigaste i vår studie då vi som vi tidigare nämnt inte är ute 

efter att fastställa lagar. Det kan inte dras några generella slutsatser från våra valda 

undersökningsgrupper då de är alldeles för få till antalet.  

 

2.5 Kvalitativ innehållsanalys 
I vår studie frångår vi de traditionella undersökningsmetoderna enkät, observation och 

intervjuer vilket innebär att språket kommer att ha en central betydelse för vår undersökning. 

Språket blir inte ett medel utan ett mål vilket gör att dess roll skiljer sig från den traditionella 

                                                 
26 Sveningsson, M, Lövheim, M & Bergquist, M. (2003). Att fånga nätet: kvalitativa metoder för 
Internetforskning. Lund : Studentlitteratur. s. 59-60 
27 http://www.bloggtoppen.se/kategori/mode/ (Läst: 2008-05-05) 
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roll det brukar få inom samhällsvetenskapliga undersökningar.28 Språket i vår studie blir 

aktuellt genom de dokument som vi hämtar från Internet. Dessa dokument består av 

bloggarnas inlägg, kommentarer samt företagens CSR-dokument. Det finns många olika 

metoder att använda sig av vid textanalyser och vi har använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är en öppen metod där det saknas tydliga regler 

för hur den ska utföras.29 Detta öppna synsätt har även präglat vår studie då vi inte har haft en 

klar mall att följa utan vi har försökt att hitta en egen väg som ska hjälpa oss att tolka vår 

insamlade empiri. Det finns dock några generella riktlinjer som man kan använda sig av i en 

kvalitativ innehållsanalys. En av dem är kodning av datamaterial vilket vi kommer att 

behandla i nästa avsnitt. 

 

2.6 Genomförande och Grounded Theory  
En av de mest välkända kvalitativa forskningsansatserna vid analys av data är grounded 

theory.30 Det finns många delade meningar kring grounded theory men kort sagt går den ut på 

att skapa en teori utifrån insamlad data och därför passar den bra med vårt induktiva 

tillvägagångssätt. Vårt tillvägagångssätt har stora likheter med figuren av ”processer och 

resultat vid grounded theory”.31 Figurer består av tolv olika processer som ingår då man 

använder sig av grounded theory, men det är vanligt att man inte använder alla processer.32 En 

av de processer vi använde oss av var kodning. I vår informationssökning kring CSR och 

CSR-relaterade ämnen i modebloggar valde vi att arbeta fram några ämnesord som skulle 

hjälpa oss i vår kodning av det insamlade materialet. Dessa ord arbetade vi fram i början av 

vårt materialsökande genom att vi snabbt upptäckte vilka CSR-relaterade ord som gav träffar 

vid våra informationssökningar på olika modebloggar. Orden är: ekologisk, etik, 

samhällsansvar och välgörenhet. Kodorden gjorde att vi begränsade oss redan från början i 

våra informationssökningar vilket underlättade arbetet så att vi inte fick för mycket material. 

Däremot när det gällde företagen använde vi oss inte av kodning eftersom företagens 

hemsidor redan hade tydligt utformad information angående CSR.  

 

Sedan använde vi oss av processen insamling av data vilket vi ska redogöra för lite närmare. 

När det gäller de svenska modeföretagen letade vi enbart information som kunde härledas till 
                                                 
28 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 340 
29 Ibid  s. 372-373 
30 Ibid. s. 373 
31 Ibid. s. 379 
32 Ibid. s. 380 
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företagens CSR-arbete via deras hemsidor. Vår andra undersökningsgrupp, modebloggar, 

studerade vi via Internet. Här var det dock inte lika enkelt att hämta information då urvalet av 

modebloggar är stort och vi har därför varit tvungna att avgränsa oss. En av de största 

svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att det lätt blir för mycket datamaterial vilket 

vi upplevde när vi samlade in data från modebloggar.33 Efter insamling av data gjorde vi ett 

teoretiskt urval som skulle passa till vårt empiriska material, vår tredje process. Den sista 

processen vi använde oss av var att ta fram en frågeställning och ett syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Kritisk granskning av metoden 
Reliabilitet rör undersökningens tillförlitlighet med vilket menas att om undersökningen har 

en hög reliabilitet så har den inte påverkats av slumpmässiga faktorer.34 Reliabiliteten i vår 

undersökning finner vi hög då empirin är tillgänglig via internetadresser. En undersökning bör 

även vara replikerbar, att den kan genomföras igen av någon annan och få fram samma 

resultat.35 Då vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt i detalj framhåller vi att det är möjligt för 

någon annan att göra om studien.  

 

Validitet är enligt Bryman det viktigaste forskningskriteriet vilket innebär att man har 

undersökt det man avsåg att undersöka. Undersökningens resultat ska kunna generaliseras 

utanför den valda undersökningskontexten. Våra resultat gäller endast för de företag och 

bloggar vi har valt att studera och vi kan inte dra några generella slutsatser om svenska 

modebloggar och modeföretag.36 I kvalitativa studier går det inte att tala om generaliserbarhet 

                                                 
33 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 372 
34 Ibid. s. 43 
35 Ibid. s. 44 
36 Sveningsson, M, Lövheim, M & Bergquist, M. (2003). Att fånga nätet: kvalitativa metoder för 
Internetforskning. s. 66 

Våra Processer: 

 

Kodning   Insamling av data    Teoretiskt urval     Frågeställning 
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på samma sätt som i kvantitativa studier då omfånget på kvalitativa studiers empiri är mer 

begränsat.37 

 

Vi vill påpeka att vi inte söker efter att få fram kunskap som är giltig i alla lägen utan vi vill få 

mer förståelse av vårt valda fenomen tolkat utifrån de informationskanaler vi valt.  

 

2.7.1 Kvalitetskriterier  

För att kontrollera den information vi har fått via bloggarna och företagshemsidorna har vi 

använt oss av Scotts fyra kvalitetskriterier. Det första kriteriet är autencitet och är av yttersta 

vikt då vi måste veta att den person som hävdar att han/hon är upphovsmannen/kvinnan av en 

blogg verkligen är den som skriver bloggen. De bloggar vi har valt att studera nämns ofta i 

media med upphovsmannen/kvinnan namn och vi har därför antagit att detta stämmer. 

Eftersom vi inte har någon möjlighet att undersöka detta närmare litar vi på den information 

som finns tillgänglig. Trovärdigheten som är det andra kriteriet, syftar på att texten verkligen 

speglar författarens äkta känslor. I och med att vissa av bloggarna har fått medial status så kan 

man ifrågasätta hur ärlig upphovsmannen/kvinnan är i sina bloggar då bloggaren exempelvis 

kan skriva i syfte att marknadsföra sig själv, en produkt eller för att skapa sensation. Det 

tredje kriteriet är representativitet vilket visar på hur representativt vårt urval av bloggar är i 

relation till hela bloggvärlden. De modebloggar vi har valt på grund av besökare och medial 

uppmärksamhet representeras till största del av kvinnor i åldersgruppen 17 till 30 år. Vi 

hävdar ändå att detta är representativt av modebloggsvärlden då den domineras av unga 

kvinnor som bloggar om sitt modeintresse. Det sista kriteriet är meningsfullhet och syftar till 

om texten är tydlig och begriplig. Vi tycker att bloggarna använder sig av ett enkelt språk, är 

lättlästa och tydligt utformade. Det som kan sägas är att bloggarna i vissa fall förutsätter en 

viss förkunskap i mode för att kunna följa vissa resonemang kring trender och olika modehus. 

Då vi tillhör målgruppen som modebloggarna riktar sig till och i de flesta fall har den 

förkunskap som bloggarna kräver, har vi inte upplevt att detta varit något problem.  

 

När vi applicerar dessa fyra kriterier på företagens CSR-dokument blir dokumenten med 

största sannolikhet autentiska och meningsfulla. Däremot när det gäller dess trovärdighet och 

representativitet kan dessa kriterier ifrågasättas. Företagen använder sina hemsidor till att 
                                                 
37 Sveningsson, M, Lövheim, M & Bergquist, M. (2003). Att fånga nätet: kvalitativa metoder för 
Internetforskning. s. 66 
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marknadsföra sig själva vilket gör att de troligtvis väljer att lyfta fram den information som 

passar dem och väljer att inte nämna det som är mindre bra. På detta sätt kan vi inte räkna 

med att vi får en helhetsbild av verksamheten utan endast information om det CSR-arbete som 

företaget vill lyfta fram. 

 

2.7.2 Källkritik 

Kodning har kritiserats av vissa författare för att man förlorar känslan för kontexten då ord 

och citat plockas ur deras sammanhang.38 Vi inser problemet i detta då vi i vår 

informationssökning på bloggarna var tvungna att begränsa oss till några ämnesord som ingår 

i CSR-begreppet. Vi vill dock påpeka att vi först försökte söka på CSR men då vi inte fick 

någon träff så var vi tvungna att använda oss av CSR-relaterade begrepp istället.  

 

2.7.3 Etiska aspekter 

En annan aspekt som vi vill lyfta fram är det etiska problemet som återfinns i vår valda 

metod.39 Vi har inte träffat våra undersökningsgrupper rent fysiskt och vi har inte heller bett 

om tillstånd för att få göra en studie av deras material. Vi anser att vi inte behöver deras 

tillstånd eftersom deras material är en offentlig handling som de själva lägger ut på nätet och 

att materialet därmed kan granskas.  

 

                                                 
38 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 387 
39 Ibid. s. 388-389 
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3. Teoretisk ram  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs 

historiken bakom CSR. Därefter förklaras olika definitioner av CSR, sedan redogör vi för A. 

B Carrolls CSR-pyramid som kommer att vara utgångspunkten för vår analys. Vi tar upp två 

syner på det sociala ansvaret, dels shareholder-perspektivet, dels stakeholder-perspektivet. 

Efter detta tar vi upp närbesläktade begrepp till CSR, vi resonerar kring företagens ansvar 

och avslutar kapitlet med en koppling till etisk konsumtion.  

 

3.1 CSR och dess historia 
Företag har tagit ett socialt ansvar i många år och konceptet Corporate Social Responsibility 

(CSR) har en lång och komplex historia.40 På mitten av 1900-talet blev företagens sociala 

ansvarstagande ännu mer angeläget. Peter Drucker var en av de första författarna som tydligt 

uttryckte att företagen hade ett socialt ansvar. Drucker ansåg att ett socialt ansvarstagande 

skulle ingå som ett av de åtta målen som ett företag skulle arbeta med.41 A. B Carroll, som är 

en välkänd forskare inom CSR, anser däremot att CSR:s ”fader” är Howard R Bowen, som år 

1953 argumenterade för att ett socialt ansvarstagande är något företagsledarna måste arbeta 

med i framtiden. På 1960-talet ökade litteraturen kring CSR och begreppet CSR började få 

klara definitioner på vad det egentligen innebar. På 1970-talet började CSR att växa och 

näringslivet började uppmärksamma diskussionen som pågick mellan forskarna.42 År 1979 

kom Carroll med sin definition på CSR vilken bestod av en modell bestående av fyra olika 

ansvarsområden vilka än idag är vanligt förekommande inom CSR-diskussionerna.43 Denna 

modell, vilken även kallas CSR-pyramiden, kommer vi att beskriva närmare längre fram i 

detta kapitel. Under 1980-talet kom det fram närbesläktade begrepp till CSR samt att det 

börjades experimenteras med att göra CSR mätbart.44 Under 1990-talet och framåt har kraven 

på att företagen ska ta ett socialt ansvar expanderat. Anledningarna till deras utökade ansvar 

är många. Vissa företag har växt så pass mycket att deras maktställning i samhället kan 

                                                 
40 Carroll, A B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & 
Society, Vol. 38, No. 3. s. 268 
41 Joyner, B & Payne, D. (2004). Evolution and implementation: A study of values, business ethics and corporate 
social responsibility. Journal of Business Ethics, Vol 41, No 4. s. 302 
42Carroll, A B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & 
Society, Vol. 38, No. 3. s. 291 
43 http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=archie+carroll&spell=1 (2008-04-09) 
44 Carroll, A B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & 
Society, Vol. 38, No. 3. s. 284 
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jämföras med vissa regeringar.45 Statens tillbakadragande i form av exempelvis avregleringar 

har inneburit att företagen har fått ett utökat ansvar i samhället.46 Historien visar mångfalden 

över begreppets betydelse och svårigheten att få en homogen bild av begreppet.  

 

3.2 CSR - Definitioner 
Dahlsrud skriver att både i näringslivet och i den akademiska världen finns det en osäkerhet 

kring hur CSR ska definieras.47 Detta illustreras av Votaws kommentar: ”the term (social 

responsibility) is a brilliant one; it means something, but not always the same, to 

everybody”.48 Bristen på en samlad syn på CSR har även bidragit till kritiska röster. Göbbles 

menar att denna mångfald av definitioner och överlappningar i definitionerna, terminologierna 

och modellerna har medfört en svårighet för den akademiska debatten och den pågående 

forskningen.49 Vi kommer nedan att redovisa de definitioner på CSR som vi tycker är de mest 

relevanta och som har fått störst genomslag.  

 

FN har ingen konkret definition av CSR fast de arbetar med ett ramverk som heter ”The 

Global Compact”. Ramverket togs fram som ett hjälpmedel för att få företagen att arbeta för 

en mer hållbar utveckling. Det består av tio principer som tar sin grund i mänskliga 

rättigheters, International Labour Organisation som innefattar konventioner, miljöarbete och 

antikorruptionsarbete.50 Flertalet av de företag vi har arbetat med i vår undersökning hänvisar 

till FN:s ramverk i sitt CSR-arbete och därför har vi valt att presentera denna definition i vår 

teoretiska ram.  

 

En annan CSR-definition som flera företag hänvisar till är Europeiska kommissionens.51 "A 

concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

                                                 
45 Joyner, B & Payne, D. (2004). Evolution and implementation: A study of values, business ethics and corporate 
social responsibility. Journal of Business Ethics, Vol 41, No 4. s. 303 
46 Löhman, O & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget: Corporate social responsibility i praktiken. s. 
32-33 
47 Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume 15, Issue 1 , 1 – 13. s. 2 
48 Carroll, A B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & 
Society, Vol. 38, No. 3. s. 280 
49 Marrewijk, M. (2004). Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and 
Communion. Journal of Business Ethics, Vol 44, No 2-3. s. 96 
50 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html (Läst: 2008-04-09) 
51 Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume 15, Issue 1 , 1 – 13. s. 7 
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Figur från Carroll (1991). The pyramid of 
Corporate Social Responsibility. s. 40. 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”.52 Dahlsrud 

för ett resonemang där han menar på att CSR består av en ekonomisk, social, stakeholder, 

volontär och miljödimension.53 Ser man på Europeiska kommissionens definition utifrån 

Dahlsruds resonemang så återfinns samtliga dimensioner i EU:s definition. Vidare skall det 

även påpekas att EU inte tvingar detta ansvar på företagen utan det är frivilligt. EU ska bara 

fungera som informatör och förmedla kunskap inom CSR-området.54 Vi vill påpeka att detta 

synsätt är bra men inte heltäckande därför att vi menar att ett CSR-arbete inte ska vara 

frivilligt.  

 

3.3 Carrolls CSR-pyramid 
A. B Carroll är en av de författare som har fått 

mest genomslag gällande sina tankar kring 

CSR.55 Carroll betonar att företagen utöver 

det ekonomiska ansvaret även har ett socialt 

ansvar, vilket exempelvis skiljer sig från EU:s 

ståndpunkt. Carroll menar att CSR består av 

fyra ansvarsområden som företagen måste 

svara upp till. Dessa ansvarsområden består av 

ett ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt 

ansvarsområde. Dessa fyra områden har han 

placerat i en CSR-pyramid.56 Det ekonomiska 

ansvaret innebär att företagen utöver deras 

historiska ansvar att skapa   

varor och tjänster även har en plikt att ständigt 

generera lönsamhet. Det ekonomiska ansvaret 

lägger grunden i pyramiden och utan den kan 

de resterande delarna inte byggas på. Ovanpå 

                                                 
52 http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm (Läst: 2008-04-14) 
53 Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume 15, Issue 1 , 1 – 13. s. 5 
54 Löhman, O & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget: Corporate social responsibility i praktiken. s. 
24 
55 http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&lr=&oi=qs&q=corporate+social+responsibility+författare:a-carroll 
(2008-04-15) 
56 Carroll, A B. (1991).The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34, No. 4, s. 40 
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det ekonomiska ansvaret följer det legala ansvaret. Det legala ansvaret går ut på att företagen 

förväntas utöva sin verksamhet innanför de lagar och förordningar som finns. Det ekonomiska 

och legala ansvaret ses som fundamentala delar för att ha ett fungerande marknadssystem. Det 

etiska ansvaret sträcker sig utanför det legala ansvaret och ser till det som inte finns inom 

lagarnas ramar, exempelvis normer och förväntningar som kunder, samhället och anställda 

har på vad som anses vara rättvist och korrekt. Carroll menar även att det etiska ansvaret är en 

pådrivande faktor till att nya lagar kommer till. På pyramidens topp finns det filantropiska 

ansvaret som svarar för vad företagen gör i samhället för att uppfattas som en god 

samhällsmedborgare. Företagen kan exempelvis ge finansiella resurser till ett visst ändamål i 

samhället. Det filantropiska ansvaret skiljer sig från det etiska då det är mer frivilligt. Om 

företagen inte bidrar med något till samhället så ses det inte som oetiskt av samhället men 

däremot finns det alltid en förväntan från samhället att företagen ska bidra med något.57 

 

De fyra ansvarsområdena ska inte ses som frånskilda delar utan alla delarna interagerar med 

varandra. Om företagen vill uppnå CSR måste de arbeta med dessa fyra ansvarsområden.58 

 

Carrolls definition av CSR är den som tilltalar oss mest därför att vi anser att företagen, 

utöver det ekonomiska ansvaret, även har ett socialt ansvar som de har en skyldighet att ta 

hänsyn till. Dessutom tycker vi att Carrolls pyramid är komplett dels då de två första 

ansvarsområden omfattar grundläggande förutsättningar för ett företag och det tredje och 

fjärde ansvarsområdet visar på den bredd som finns på olika CSR-handlingar som ett företag 

kan utöva. I likhet med Löhman menar vi att frågan inte är om företagen ska ta ett socialt 

ansvar utan hur.59 

 

3.4 Två perspektiv på det sociala ansvaret 
Det finns olika uppfattningar kring företagens sociala ansvar. Det ena perspektivet kallas 

shareholder-perspektivet och det andra stakeholder-perspektivet. Dessa perspektiv visar på att 

det finns förespråkare och motståndare till CSR. Nedan följer en redogörelse för bägge 

perspektiven.  

                                                 
57 Carroll, A B. (1991).The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34, No. 4, s. 42  
58 Ibid. s. 40-43, citat s. 43 
59 Löhman, O & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget: Corporate social responsibility i praktiken. s. 
15 



    22

3.4.1 Shareholder-perspektivet 

Shareholder-perspektivet har sitt ursprung i en av nyliberalismens främste företrädare, Milton 

Friedman. Friedman menar att företag bara har ett ansvar, vilket är att maximera företagens 

vinst.60 Vidare menar Friedman att företagen inte behöver bry sig om att ta ett socialt ansvar 

eftersom deras problem kommer att lösas med hjälp av den fria marknaden.61 Wartick och 

Cochran beskriver Friedmans resonemang som att företagen inte kan vara moralagenter utan 

att det är enbart individerna som kan ha ett moraliskt ansvar. Om de anställda använder 

företagets resurser för sociala ändamål ska det likställas med att de har stulit kapital från 

ägarna.62  

Trots att Friedmans artikel kom ut år 1970 så lever hans synsätt kvar i allra högsta grad. Även 

i Sverige har det på senare tid hörts kritiska röster mot CSR då bland annat börskändisen Mats 

Qviberg, VD för Investment AB Öresund, i en debattartikel skrev ”att det är av största vikt att 

vi sätter stopp för det flummiga etikpratet innan det sätter krokben för företagandet i vårt 

land”.63  

 

3.4.2 Stakeholder-perspektivet 

Det finns en naturlig koppling mellan företagens sociala ansvar och företagens stakeholders 

vilket beror på att företagen måste ta hänsyn till sina intressenter i sitt CSR-arbete.64 

Företagen måste hitta en balans mellan olika intressenters viljor. Företagen ska inte enbart se 

till att generera vinst utan måste även ta hänsyn till anställda, leverantörer, lokala samhällen 

och nationen.65 Carroll definierar en ”stakeholder” som en person eller en grupp som har ett 

intresse, krav eller en andel i ett företags verksamhet.66 Freeman och Reed har valt att dela 

upp olika stakeholders i en bred och en smal grupp. Den smala gruppen består av alla de 

                                                 
60 Carroll, A B. (1991).The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34, No. 4, Sida 43 och Wartick, S & Cochran, P. (1985).  
The Evolution of the Corporate Social Performance Model. The  Academy of Management Review, Vol. 10, No. 
4, s. 759 
61 Carroll, A B. (1991).The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34, No. 4, s. 43 
62 Wartick, S & Cochran, P. (1985).  The Evolution of the Corporate Social Performance Model. The  Academy 
of Management Review, Vol. 10, No. 4, s. 760 
63 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_297268.svd (Läst: 2008-04-16) 
64 Carroll, A B. (1991).The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34, No. 4, s. 43 
65 Carroll, A B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & 
Society, Vol. 38, No. 3. s. 271 
66 Carroll, A B. (1991).The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34, No. 4, s. 43 
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grupper som kan komma att påverkas av företagens möjligheter att uppnå sina mål, 

exempelvis protestgrupper, fackföreningar, konkurrenter, kunder, anställda med mera. I den 

smala gruppen ingår bara de grupper som företaget är beroende av för att klara sig, till 

exempel de anställda, kunderna, vissa leverantörer samt vissa finansiella institut med mera.67 

Carroll väljer att dela upp de olika intressegrupperna efter primära och sekundära 

stakeholders. De primära är kunderna, anställda, ägarna och leverantörerna medan de 

sekundära är miljöaktivister, samhället i stort, media, konsumentgrupper med mera. Löhman 

och Steinholtz påpekar att företagens absolut viktigaste intressenter är kunderna och de 

anställda. De menar att anställda inte enbart är intresserade av en hög lön utan att de söker sig 

till företag som tar ett socialt ansvar samt att de anställda vill kunna identifiera sig med ett 

företag som har de rätta värderingarna.68   

 

Därtill förklarar författarna att kunderna, som de anser vara de viktigaste intressenterna, 

ställer allt högre krav på företagen. Dagens kunder kan tack vare informationssamhällets 

frammarsch hålla sig informerade på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Konsumenternas 

makt har ökat samt deras krav på att företagen ska ta ett större socialt ansvar.69  

 

Exempel på hur de olika intressenterna kan påverka företaget. 

 
Figur från Donaldson, T & Preston, L. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, 

Evidence, and Implications. s. 69. 

                                                 
67 de Wit, B & Meyer, R. (2004). Strategy : process, content, context : an international perspective. London : 
Thomson Learning. s. 617-618 
68 Löhman, O & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget: Corporate social responsibility i praktiken. s. 
59-60 
69 Ibid. s. 16, 49 
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3.5 Närbesläktade begrepp till CSR 
Under 1980-talet började det dyka upp både likartade samt alternativa begrepp till CSR. 

Själva intresset för CSR försvann aldrig utan dessa alternativa begrepp, teorier och modeller 

hämtade sin grundtankegång från CSR.70 Corporate Social Performance, Corporate 

Sustainability, Corporate Citizenship och Stakeholder-perspektivet var exempel på dessa nya 

koncept som tillkom och som under 1990-talet fick en allt starkare ställning.71 Nedan följer en 

kort presentation av de olika koncepten, stakeholder-perspektivet behandlas längre fram i 

kapitlet. Anledningen till att vi tar upp dessa närrelaterade begrepp är för att visa mångfalden 

som finns inom CSR och vilka nära samband det finns mellan de olika begreppen. Dessutom 

vill vi hjälpa läsaren att få en djupare och bredare bild av ämnet.  

 

Begreppet Corporate Sustainability (CS) grundar sig i ett miljötänkande. CS skiljer sig från 

CSR då det är mer inriktat på miljöområdet.72 

 

Corporate Social Performance (CSP) har liksom CSR ingen klar definition. Watricks och 

Cochrans definition av CSP härstammar ursprungligen från Carrolls CSR-arbete vilket 

innebär att det finns en integration och interaktion mellan företagens sociala ansvar, 

företagens sociala förståelse och sociala frågor. Då dessa tre delar är sammankopplade och 

interagerar medför det att företagen får ett utökat socialt ansvar i samhället. Begreppet CSP 

har även använts som en synonym till CSR.73 

 

Corporate Citizenship (CC) beskrivs som ett företags förståelse för samhället.74 Carroll menar 

att CC består av fyra komponenter: ett ekonomiskt, ett legalt, ett etiskt och ett filantropiskt.75 

Dessa komponenter är samma som återfinns i Carrolls pyramid. Det framgår att det finns 

innehållsmässiga likheter mellan CSR och CC.  

 

Vi vill avsluta med att förklara att trots alla dessa närrelaterade koncept kommer vi att 

använda oss av CSR i vår uppsats. Anledningen till detta är att vi tycker att CSR är ”fadern” 
                                                 
70 Carroll, A B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & 
Society, Vol. 38, No. 3. s. 284 
71 Ibid. s. 288 
72 Marrewijk, M. (2004). Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and 
Communion. Journal of Business Ethics, Vol 44, No 2-3. s. 102 
73 Wartick, S & Cochran, P. (1985).  The Evolution of the Corporate Social Performance Model.   The  Academy 
of Management Review, Vol. 10, No. 4, s. 758 
74 Marrewijk (2004). s. 103 
75 Carroll, A B. (1998). The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society Review. Vol. 100, No. 1, 
1-7. s. 1 
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till alla dessa andra koncept. Dessutom är CSR det begrepp som används mest av politiker, 

forskare, näringslivet, stora organ som FN och EU vilket gör begreppet till det begrepp som 

har fått störst genomslag i samhället.76  

 

3.6 Har företagen något ansvar? 
Företagen har en nära relation till staten och allmänheten och tillsammans uppfyller en viktig 

funktion i samhället. Staten har generellt sett ansvaret för att skapa och bibehålla ordning i 

samhället genom lagstiftningen. Företagen ska skapa välstånd genom att konkurrera och 

samarbeta, vilket innebär att företagen ska skapa en fungerande marknad. Allmänheten ska 

via handling och deltagande vara med och forma samhället. Förr i tiden hade staten och 

företagen klart definierade ansvarsområden och de kunde då ställa sig likgiltiga till vilken 

påverkan de hade på allmänheten och därmed även samhället. Detta förändrades med tiden då 

allmänheten började växa i betydelse vilket framgår av figuren nedan. Allmänheten började få 

”nya” värderingar som företagen och staten inte längre kunde ställa sig likgiltiga inför. Detta 

medför att företagen fick ett utökat ansvar som i sin tur bidrog till att de fick en ny ställning i 

samhället. Företaget kunde inte längre ignorera sin nya roll (se figuren nedan). Acceptansen 

av deras nya ställning i samhället fick till följd att företagen fick nya värderingar, nya 

strategier och nya policys som bättre stämde överens med allmänhetens syn.77 I figuren nedan 

framgår även hur statens betydelse har minskat, cirkeln blir mindre.  

 
Figur från Marrewijk, M. (2003).  s. 100. 

                                                 
76 Löhman, O & Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget: Corporate social responsibility i praktiken. 
Sida 17 Carroll, A B. (1998). The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society Review. Vol. 100, 
No. 1, 1-7. s. 1 
77 Marrewijk, M. (2004). Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and 
Communion. Journal of Business Ethics, Vol 44, No 2-3. s. 100-101 
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3.7 En etisk aspekt 
Vi vill lyfta fram konsumentperspektivet i den teoretiska ramen för att visa vad forskningen 

har kommit fram till när det gäller vilken inverkan som företagens CSR eller CSR-relaterade 

gärningar har haft på konsumenterna. I Joregens artikel kan man läsa att marknaden för etiska 

kläder genomgår en period av tillväxt men dock debatteras det mycket kring om den ”etiska 

vågen” verkligen når ut till den alla klädkonsumenter. Joregens undersöker hur konsumenter 

ser på den etiska aspekten inom klädesindustrin och sammanfattningsvis kommer han fram till 

att konsumenterna i stort sett inte tar hänsyn till den etiska aspekten då de handlar kläder. 

Dessa behov uppenbarade sig främst genom klädernas pris och stil som var de viktigaste 

faktorerna vid konsumenternas köp av kläder. De skulle däremot inte ha något emot att köpa 

ekologiska kläder så länge de uppfyllde deras kriterier på pris och stil.78    

 

3.8 Källkritik 
Trots att Carroll utvecklade sin CSR-pyramid för ganska många år sedan tycker vi att den har 

behållit sin aktualitet. Vi valde ändå att använda oss av modellen då det var den modell som 

passade bäst till vår frågeställning. Något som kan kritiseras är om ett socialt ansvarstagande 

ska ses som en frivillig handling eller inte. EU:s definition av CSR menar att CSR är frivilligt 

medan Carroll menar att det är obligatoriskt. Shareholder- och stakeholder-perspektiven är 

exempel på motsatta synsätt på CSR. Vi inser att våra valda teorier motsäger varandra men vi 

har valt dem för att vi tycker att de kompletterar varandra och visar på hur man kan se på CSR 

på olika sätt.  

 

                                                 
78 Joergens, C. (2006). Ethical fashion: myth or future trend?.Journal of Fashion Marketing and Management, 
Vol. 10, No. 3, s. 365,  368, 369, 370 
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Företagen: 
 

• Acne 
• Björn borg 
• Filippa K 
• Gina Tricot 
• Gudrun Sjödén 
• H&M 
• J. Lindeberg 
• KappAhl 
• Lindex 
• Whyred 

4.  Empiri och analys 
I avsnittet behandlas vår frågeställning genom att teori och empiri vävs samman. Vi har valt 

att utgå från”Carrolls pyramid” i vår analys. Först analyserar vi de valda företagen och 

därefter modebloggarna.  

 

4.1 Företagsanalys 
Pyramiden innefattar fyra olika ansvarsområden som vi 

kommer att applicera på företagens CSR-arbete för att se i 

vilken omfattning de arbetar med CSR. Enligt Carroll så 

måste företagen leva upp till alla fyra ansvarsområdena för 

att uppnå fullständig CSR. De företag vars hemsidor vi har 

valt att studera är Acne, Björn Borg, Filippa K, Gina 

Tricot, Gudrun Sjödén, H&M, J. Lindeberg, KappAhl, 

Lindex och Whyred. 

4.1.1 Det ekonomiska och legala ansvarsområdet 

Det första grundläggande ansvarsområdet är det ekonomiska ansvaret vilket innebär att 

företagen ska vara lönsamma. Alla de företag som vi har studerat lever upp till detta då de har 

som mål att generera vinst och inte är ideella verksamheter. Det andra ansvarsområdet är det 

legala ansvaret med vilket menas att företaget följer de lagar i de länder där de är verksamma. 

Vi förutsätter att alla de företag vi har studerat håller sig inom dessa gränser då lagen kräver 

det. Dock inser vi att detta inte alltid är fallet då det enligt Rena Kläder kan finnas brister i 

vissa produktionsländer när det gäller bland annat att betala ut och följa kraven kring 

minimilöner.79  

 

Av våra undersökta företag är det Acne, J. Lindeberg och Whyred som vi placerar inom det 

legala ansvaret. Detta grundar vi på att det inte finns någon information på företagens 

hemsidor om CSR eller CSR-relaterade frågor.80 Vi vill betona att i vår analys utgår vi endast 

från den information som företagen ger via sina hemsidor och bygger vår analys utifrån dessa 

förutsättningar. Det kan göras en koppling till hur dessa företag arbetar och Marrewijks 

resonemang om företagens dåtida ansvarsområden. Dessa företag har likt Marrewijks modell 

                                                 
79 http://www.renaklader.org/industrin (Läst: 2008-04-14) 
80 http://www.jlindeberg.com/, http://www.whyred.se/, http://www.acnejeans.com/ (Läst: 2008-04-14) 
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ställt sig likgiltiga till vilken påverkan de har på samhället då de inte har informerat om deras 

sociala ansvarstagande. Det kan även uppfattas som att de endast fokuserar på ekonomisk 

vinning och inte tar hänsyn till den påverkan de har på samhället, vilket kan kopplas till 

shareholder-perspektivet.   

 

4.1.2 Det etiska ansvarsområdet  
I det tredje ansvarsområdet finns det etiska ansvaret vilket innebär att företagen uppfyller de 

etiska och moraliska förväntningar som samhället ställer på dem. En etisk handling kan vara 

en ofantlig rad av handlingar, exempel på dessa handlingar kan vara allt från 

pappersåtervinning till en rigorös uppförandekod. Att endast återvinna papper kan uppfattas 

som en mindre etisk handling men vi menar att en etisk handling är bättre än ingen etisk 

handling alls. Därför väljer vi att låta de företag som utför en etisk handling ingå i det tredje 

ansvarsområdet. Sedan finns det de företag som arbetar i större eller mindre omfattning med 

etiska handlingar. Observera att vi i analysen använder oss av begreppet etiska handlingar 

vilket vi tycker ingår i CSR.  

 

Gina Tricot är ett av de företag som säger sig arbeta med etiska frågor genom deras 

uppförandekod som är baserat på ILO:s konventioner, vilket placerar dem inom det tredje 

ansvarsområdet. I citatet nedan visar de hur de följer upp och kontrollerar att deras 

uppförandekod efterföljs av deras leverantörer.  

 

”Genom daglig kontakt och täta besök hos leverantörerna säkerställer vi våra krav på 

arbetsförhållanden och miljö.”81 

 

Enligt informationen på Gina Tricots hemsida arbetar de inte med CSR mer än genom deras 

uppförandekod vilket placerar dem lägst inom det tredje ansvaret av de studerade företagen. 

Vi menar inte att deras CSR-arbete är otillräckligt men att det enbart sträcker sig till att 

reglera arbetsförhållanden i fabrikerna. En aspekt som saknas i Gina Tricots CSR-arbete är 

miljöaspekten vilket är märkligt med tanke på de senaste årens debatt om klädtillverkningens 

påverkan på miljön. Dock visar citatet nedan att de har som ambition att arbeta med och 

utveckla fler av CSR-aspekterna.  

 

                                                 
81 http://www.ginatricot.se/ (Läst: 2008-04-14) 
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”Det finns sådant som inte ryms i en kod, som vikten av en gemensam människosyn, vår 

ambition att minimera miljöpåverkan och ett etiskt affärstänkande.” 82 

 

De säger sig uppmuntra granskning av deras CSR-arbete vilket citatet visar på:  

 

”Vi välkomnar också den granskning av textilbranschen som finns i media och den 

utomstående bedömning som sker av vår verksamhet internationellt.”83 

 

Företagen Filippa K och Björn Borg placerar vi också inom det tredje ansvarsområdet. 

Filippa K har förbättrat sin uppförandekod i enlighet med Rena Kläders modell för 

arbetsmiljö och därmed menar vi att deras uppförandekod håller en hög standard.  

 

” Filippa K has worked with a code of conduct regarding the working environment  

 since many years. During spring 2006 this was updated to become even clearer. The new 

code follows the model code of Clean Clothes Campaign… “84 

 

Till skillnad från Gina Tricot arbetar Filippa K aktivt med miljön genom att använda 

miljövänligare transporter och erbjuda produkter som är producerade av organisk bomull. De 

använder sig även av ekologiska livsmedelsprodukter på sina kontor vilket visar på hur 

konsekventa de är i sitt miljöarbete. Av samtliga företag vi undersökte var det enbart Filippa 

K som informerade om deras etiska handlingar på detaljnivå vilket citatet nedan visar: 

 

“Today all our offices use environmental friendly electricity and we offer our employees 

ecological products, such as milk, fruit and so on. Currently we are changing our company 

car to an environmental friendly, and we have bought bicycles for all transports within 

Stockholm.”85 

 

Björn Borg däremot sätter inte lika stor tyngdpunkt på miljöhandlingar utan har istället 

fokuserat på produktionen. De har en uppförandekod som är baserad på ILO:s 

kärnkonventioner och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. De använder sig främst av 

                                                 
82 http://www.ginatricot.se/ (2008-04-14) 
83 http://www.ginatricot.se/ (Läst: 2008-04-14) 
84 http://www.filippa-k.com/press#/info/corporate_social_responsibility/ (Läst: 2008-04-14) 
85 http://www.filippa-k.com/press#/info/corporate_social_responsibility/ (Läst: 2008-04-14) (CSR-rapport i 
PDF-fil) 
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båt när de transporterar sina produkter och håller på att utveckla en underklädeskollektion i 

organisk bomull.  

 

”Företaget har påbörjat arbetet med en ekologisk underklädeskollektion. Syftet är dels att 

möta en ökad efterfrågan på ekologiska produkter, dels att ta ytterligare ett steg mot en mer 

miljöanpassad produktion.”86 

 

Citatet nedan visar att de i framtiden vill utveckla sitt miljöarbete inom flera områden: 

 

“The aim is to satisfy the growing demand for organic products while taking another step 

toward environmentally safe production.”87 

 

Vidare är Björn Borg även medlem i BSCI vilket visar på ett utökat engagemang för bättre 

arbetsförhållande i produktionsländerna.  

 

”Sedan januari 2008 är Björn Borg medlem i Business Social Compliance Initiative, BSCI. 

Syftet är att strukturera arbetet med kontroll av uppförandekoden och på så vis få bättre 

effekt.”88 

 

Detta kan kopplas till Corporate Citizenship då företaget genom dessa handlingar skapar en 

större förståelse för samhället i stort.   

 

Lindex är det företag som arbetar mest med CSR av de studerade företag som hamnar inom 

det tredje ansvarsområdet. De har en uppförandekod som är baserad på FN:s deklaration för 

mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention samt ILO:s konventioner om arbetsvillkor. De 

är också medlemmar i BSCI. De främsta anledningarna till varför vi anser att Lindex är det 

företag som arbetar mest aktivt med CSR, inom det tredje ansvarsområdet, är bland annat att 

de stödjer The Global Compact och är medlemmar i Amnesty Business Group. Nedan ett citat 

från Lindex hemsida som kort förklarar vad The Global Compact är och vad de arbetar för.  

 

                                                 
86 http://www.bjornborg.com/sv/Company/Om-Bjorn-Borg/Miljo--socialt-ansvar/ (Läst: 2008-04-14) 
87 http://www.bjornborg.com/en/Company/About-Bjorn-Borg/Environment-Corporate-Social-Responsibility/ 
(Läst: 2008-04-14) 
88 http://www.bjornborg.com/sv/Company/Om-Bjorn-Borg/Miljo--socialt-ansvar/ (Läst: 2008-04-14) 
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”The Global Compact är instiftat av FN och syftar till att främja ett ansvarsfullt företagande 

över hela världen.”89 

 

Citatet nedan visar på vad samarbetet med Amnesty ger Lindex i deras CSR-arbete: 

 

”Genom Amnestys stöd, rapporter och andra publikationer får vi en bättre inblick i de 

problem som finns i länder där våra kläder produceras. Vi kan även få råd om hur vi på ett 

korrekt sätt kan hantera frågor om mänskliga rättigheter i vår verksamhet.”90  

 

Lindex sätter även upp miljömål vartannat år för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. 

 

”Vartannat år sätter vi upp miljömål för vår verksamhet. De kan exempelvis handla om 

miljömedveten produktion, hållbara transporter, effektiv energi, minskning av avfall eller 

miljöanpassade förpackningar.”91 

 

De har kollektioner producerade av certifierad ekologisk bomull inom sina tre avdelningar 

och de använder sig endast av miljövänlig el till deras kontor och butiker.  

 

Gudrun Sjödén återfinns inom det tredje ansvarsområdet eftersom de uppfyller kriterierna 

för etiskt handlande då företaget har en uppförandekod och stort fokus på miljöarbete. När det 

gäller informationen om uppförandekoden är den inte lika omfattande som hos de andra 

företagen då de endast nämner den i en mening på sin hemsida:  

 

”Vid våra återkommande fabriksbesök kontrollerar vi att vår ”uppförandekod” efterlevs 

gällande barnarbete, brandredskap och dylikt.”92 

 

Sjödén nämner inte att uppförandekoden är baserad på ILO:s konventioner eller FN:s 

konvention och vi anser att detta är märkligt då andra företag inom det tredje ansvarsområdet 

är måna om att informera om detta. Utifrån informationen på hemsidan upplever vi att 
                                                 
89 http://www.lindex.se/se/Information/ContentPage.aspx?id=7855&subid=1658208 (Läst: 2008-04-14) 
90 
http://www.lindex.se/se/Information/ContentPage.aspx?id=7855&subid=1658257&promolevel=true&parentid=
1658208 (Läst: 2008-04-14) 
91 http://www.lindex.se/se/Information/ContentPage.aspx?id=7855&subid=1658206 (Läst: 2008-04-14) 
92 
http://www.gudrunsjoden.com/ButikHY/docs/meetingplace/meetingplace.asp?OrderID=908715133&page=e_o
m_foretaget\environment_policy.htm (Läst: 2008-04-14) 
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företaget har förbisett frågorna kring arbetsförhållandena men däremot lagt mycket stor 

tyngdpunkt på miljöfrågorna då nästan all information kring CSR är fokuserad på 

miljöarbetet. Gudrun Sjödén har även valt att ge ut en bok som handlar om företagets 

miljötänkande. 

 

”Många har fått upp ögonen för hur viktigt det är att vi värnar om miljön, både när vi 

tillverkar, handlar och tar hand om våra kläder. För att informera och inte minst – 

INSPIRERA alla er kunder har vi tagit fram en liten bok som berättar om vårt eget 

miljötänkande.”93 

 

Citatet visar att Gudrun Sjödén var tidiga med att producera en ekologisk klädkollektion.  

 

”Hos Gudrun Sjödén har vi följt miljöutvecklingens alla steg. Vi har i många år producerat 

vår ekotrikå i Grekland. Det är handplockad bomull, spinning och färgning i slutna system 

utan kemikalier.”94 

 

De arbetar även med mindre detaljer i miljöarbetet såsom att minska användandet av plast i 

förpackningar och använda miljövänligt papper. Vi anser att Gudrun Sjödéns sätt att arbeta 

med miljöfrågor påminner mer om Corporate Sustainability än CSR då företaget inte lägger 

lika stor vikt vid de sociala frågorna utan är mer inriktade mot miljöarbetet. Jämfört med de 

andra företagen i det tredje ansvarsområdet är Gudrun Sjödén mer mån om att informera om 

alla aspekterna av deras miljöarbete. 

 

4.1.3 Det filantropiska ansvarsområdet 
Nu har vi kommit till det fjärde och sista ansvarsområdet som är det filantropiska ansvaret 

vilket är en frivillig handling som sträcker sig utanför företagets verksamhetsområde. Vi vill 

påpeka att exempelvis uppförandekoder inte kan räknas in som filantropiska handlingar då det 

förväntas av samhället och finns inom företagens verksamhetsområde. Sociala projekt såsom 

att starta egna skolor och stötta hjälporganisationer är exempel på filantropiska handlingar då 

                                                 
93 
http://www.gudrunsjoden.com/ButikHY/docs/meetingplace/meetingplace.asp?OrderID=749513936&page=e_o
m_foretaget\green_book.htm (Läst. 2008-04-14) 
94 
http://www.gudrunsjoden.com/ButikHY/docs/meetingplace/meetingplace.asp?OrderID=749513936&page=e_o
m_foretaget\environment_policy.htm (Läst: 2008-04-14) 
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de inte förväntas av samhället och är frivilliga. Då vi har gjort denna gränsdragning mellan 

det etiska och filantropiska ansvaret innebär det att de företag som vi har placerat inom det 

tredje ansvarsområdet inte har redovisat handlingar som kan räknas in som filantropiska 

handlingar. De företag som vi kommer att ta upp härnäst lever upp till de krav som vi 

beskrivit ovan, samt de tidigare tre ansvarsområdena. Indiska, H&M och KappAhl placerar vi 

inom det fjärde ansvarsområdet då de utför filantropiska handlingar.  

 

Indiska har en uppförandekod som är baserad på ILO:s konventioner samt FN:s konvention 

om barnets rättigheter. Citatet visar kortfattat vad deras uppförandekod innebär och hur de 

applicerar den. 

 

”Alla leverantörer måste skriva på uppförandekoden Därmed lovar de att efterleva kraven i 

Indiskas uppförandekod och de bra lagar som i regel finns i produktionsländerna och se till 

att även deras underleverantörer gör det. I en respektfull dialog med våra leverantörer går vi 

igenom innebörden av uppförandekoden som är ett av våra inköpsvillkor.”95 

 

De uppfyller kraven för det fjärde ansvaret då de samarbetar och stödjer hjälporganisationen 

Peace Trust med pengar och kunskap.  

 

”Indiska stödjer sedan många år ett flertal sociala projekt inom Peace Trust i Indien. 

Indiskas stöd, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, har under åren gått Peace Trusts skola, 

yrkesskola, kvinnogrupp och studenthem för flickor.”96 

 

Ett exempel på ett av de sociala projekt som de haft tillsammans med Peace Trust är: 

 

”Därför startades ett projekt 1996 mellan Indiska och Peace Trust, där 100 före detta 

barnarbetare från spinnerisektorn identifierades och fick sin skolgång sponsrad genom 

ekonomisk ersättning till familjerna för den uteblivna inkomsten samt skoluniform och mat.”97 

 

De gör även en filantropisk handling för djuren då de har skrivit på avtal med Djurens rätt och 

de säljer inte päls. Här kan det även göras en koppling till Carrolls syn på sekundärgrupper 

                                                 
95 http://indiska.com/system/content/book.asp?tid=4 (Läst. 2008-04-14) 
96 http://indiska.com/system/content/book.asp?bid=8 (Läst. 2008-04-14) 
97 http://indiska.com/system/content/book.asp?bid=8 (Läst: 2008-04-14) 
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inom stakeholder-perspektivet där Indiska tar hänsyn till ett antal av dessa intressegrupper 

som till exempel djurrättsaktivister.  

 

Även KappAhl har en uppförandekod för sina leverantörer samt de är medlemmar i BSCI. På 

sin hemsida skriver KappAhl om hur organisationen BSCI arbetar.  

 

”BSCI anordnar regelbundet kombinerade informations- och utbildningsdagar för 

leverantörer och revisionsföretagens inspektörer. Att konkurrerande företag och deras 

leverantörer på detta sätt möts i ett öppet klimat är unikt.”98 

 

År 1999 blev KappAhl, som första modekedja i världen, miljöcertifierat enligt ISO 14001, 

som är en internationell standard för miljöarbete. Vidare har KappAhl som miljömål att 

ständigt öka de hälso- och miljömärkta produkterna i sina kollektioner vilket citatet nedan 

förklarar utförligare.  

 

”Ett av KappAhls miljömål är att varje år öka andelen hälso- och miljömärkta plagg och 

2005 nådde vi 16 procent (cirka 7 milj plagg). Numera är hela sortimentet på babybas och 

bastoppar på dam märkta med EU-blomman.”99 

 

KappAhl har sedan år 2004 samarbetat med Hungerprojektet, vars mål är att minska hungern i 

världen, och i Sverige stödjer de hjälporganisationerna Barnens Rätt I Samhället och 

Majblomman.  

 

”KappAhl prioriterar human- och miljöområdet vid sponsring och föredrar långsiktiga 

projekt med klara och tydliga mål. Under 2004 inledde KappAhl ett samarbete med 

Hungerprojektet, vars mål är att minska hungern i världen genom att hjälpa utsatta 

människor att själva förbättra sin situation.”100 

 

På den lokala nivån så skänker butikerna och kontoren överblivna kläder till lokala 

hjälporganisationer såsom till exempel Erikshjälpen. Alla dessa handlingar är filantropiska 

handlingar vilket enligt Carroll placerar KappAhl inom det fjärde ansvarsområdet.  

                                                 
98 http://www.kappahl.se/sv/om-kappahl/miljo---socialt-ansvar/socialt-ansvar/?sheetID=1130 (Läst: 2008-04-14) 
99 http://www.kappahl.se/sv/om-kappahl/miljo---socialt-ansvar/miljo/ (Läst. 2008-04-15) 
100 http://www.kappahl.se/sv/om-kappahl/miljo---socialt-ansvar/sponsring/ ( Läst: 2008-04-16) 
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H&M är det största av de svenska modeföretag vi har studerat och de är det företag som har 

det mest omfattande CSR-arbetet baserat på informationen på deras hemsida. De visar på 

vikten av att ha ett välfungerande CSR-arbete då de skriver på sin hemsida:  

 

”H&M:s affärsidé är att erbjuda våra kunder mode och kvalitet till bästa pris. På H&M 

betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas 

förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att 

våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö 

påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att H&M ska växa med 

fortsatt god lönsamhet.”101  

 

Deras uppförandekod bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner likt majoriteten 

av de företag vi har studerat. En av anledningar till varför vi anser att H&M hamnar högst upp 

på Carrolls pyramid är deras Fashion Against AIDS-kampanj där de har samarbetat med 

Designers Against AIDS och producerat en klädlinje i 100 procent certifierad ekologisk 

bomull.  

 

”H&M och Designers Against AIDS (DAA) slår sig ihop i kampen mot AIDS och lanserar en 

kollektion för killar och tjejer… Syftet är att sprida kunskap om HIV/AIDS, som drabbar 

många unga över hela världen”102. 

 

Denna kollektion visar hur ett företag på ett smart sätt kan kombinera det lägsta och det 

högsta ansvaret i pyramiden på ett utmärkt sätt. Samtidigt som företaget tjänar pengar på 

kollektionen utför de även en filantropisk handling på samma gång vilket visar på ett smart 

sätt att kombinera ansvarsområden. Dock vill vi påpeka att H&M inte är pionjärer när det 

gäller denna typ av samarbeten men de är det enda företaget som har informerat om det. 

Vidare har de även en ordinarie kollektion med kläder av ekologisk bomull och citatet visar 

på en fortsatt satsning. 

 

                                                 
101 http://www.hm.com/se/csr?noflash=true (Läst: 2008-04-14) 
102 
http://www.hm.com/se/fretagsansvar/vistdjer/projektochsamarbeten/hmlanserarfashionagainstaids__faa_article.n
html (Läst: 2008-04-16) 
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De svenska modeföretagen i Carrolls 
CSR-pyramid 

”I höst fortsätter H&M sin stora satsning på ekologisk bomull på alla avdelningar. Samtidigt 

som vi möter det ökade intresset från våra kunder är vi med och bidrar till ökad efterfrågan 

på ekologiskt odlad bomull.”103 

 

Ett annat exempel på hur långt de har 

kommit i deras filantropiska handlingar är 

deras långsiktiga samarbete med UNICEF.  

Citatet visar på ett av H&M:s samarbeten 

med Unicef.  

 

”Med anledning av jordbävningen i Kina 

den 12 maj har H&M donerat 100 000 

dollar till Unicef för att stödja deras 

arbete i den drabbade regionen. Pengarna 

kommer bland annat att gå till mat, 

medicinsk utrustning, tält, filtar och 

vattenrening”104. 

 

De skänker även kläder till välgörenhet 

och samarbetar med en rad olika hjälporganisationer såsom UNHCR, Oxfam, Caritas, Röda 

Korset och Terre des Hommes. Samtidigt ska det påpekas att alla företag inte har samma 

ekonomiska resurser som H&M och därmed inte samma möjlighet att inleda omfattande 

samarbeten med välgörenhetsorganisationer. Under år 2005 antogs H&M som 

medlemsföretag i Fair Labor Association, med start 1 januari år 2006. Detta samarbete är 

även ett tecken på att företaget ser positivt till att granskas av en utomstående aktör.  

 

De företag som vi har placerat inom det tredje och fjärde ansvarsområdet kan kopplas an till 

stakeholder-perspektivet. Anledningen till detta är att dessa företag tar ett större ansvar och 

utför handlingar som ligger utanför deras kärnverksamhet vilket gynnar de olika stakeholder-

grupper som företaget har kopplingar till. Vi har placerat de undersökta modeföretagen i 

Carrolls CSR-pyramid för att tydliggöra vilket ansvarsområde de hamnar inom. Som man kan 

                                                 
103 http://www.hm.com/se/fretagsansvar__responsability.nhtml (Läst: 2008-04-16) 
104 http://www.hm.com/se/fretagsansvar__responsability.nhtml (Läst: 2008-04-15) 
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Bloggar: 
 

• Beautifulones 
• Cecilia B Jonsson 
• Ebba von Sydow  
• Style by Kling 
• Engla´s Showroom 
• Fahrmans mode 
• Blondinbella 
• Hotspot 
• Malinbloggen 
• Manolo 
• Modette 

se i figuren så hamnar inget av de undersökta företagen inom det ekonomiska ansvaret. Acne, 

J. Lindeberg och Whyred hamnar inom det legala ansvaret vilket innebär att de inte arbetar 

med CSR baserat på informationen på deras hemsidor. Majoriteten av de undersökta 

företagen hamnar inom det etiska ansvaret vilket innebär att de arbetar med CSR. Dessa 

företag är: Björn Borg, Filippa K, Gina Tricot, Gudrun Sjödén och Lindex. Tre av de 

undersökta företagen placerar vi inom det filantropiska ansvaret därför att de arbetar med 

CSR och dessutom ägnar sig åt filantropiska handlingar som till exempel samarbete med 

välgörenhetsorganisationer. De tre företagen är H&M, Indiska och KappAhl. Enligt Carroll är 

det endast de företag som utför både etiska och filantropiska handlingar som kan sägas arbeta 

med CSR.  

 

4.2 Blogganalys  
 
Som vi skrev i vår frågeställning ville vi undersöka om 

CSR förekom i svenska modebloggar och i så fall hur 

bloggarna ser på CSR. Vi kommer att analysera vårt 

insamlade empiriska material genom att applicera det 

på Carrolls pyramid. Genom att använda oss av 

pyramiden kan vi få fram huruvida modebloggarna 

behandlar ämnet CSR och i så fall vilka CSR-relaterade 

ämnen de tar upp. De bloggar vi har valt att undersöka 

är Beautifulones, Cecilia B Jonsson, Ebba von Sydow, 

Style by Kling, Engla´s Showroom, Fahrmans mode, 

Blondinbella, Hotspot, Malinbloggen, Manolo och Modette.  

 

4.2.1 Det ekonomiska och det legala ansvarsområdet 

Alla bloggarna kan lägst befinna sig på det andra ansvarsområdet som är det legala. Vi 

förutsätter alltså att de modeföretag som bloggarna skriver om följer lagarna i de länder de är 

aktiva i och att de som skriver bloggarna följer de lagar och riktlinjer som finns kring 

publicerandet av texter på bloggar. Vårt fokus i analysen av bloggarna kommer att ligga inom 

det etiska och det filantropiska ansvarsområdet. Anledningen till detta är för att bloggarna i 
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huvudsak skriver om kläder och därmed blir inte diskussionen om de två lägsta ansvaren 

aktuell.  

 

En av de bloggar som hamnar på det legala ansvaret är bloggen Style by Kling av Elin Kling 

vars blogg är kopplad till Kanal 5:s hemsida. Kling har inte skrivit något om vare sig 

ekologiskt mode, etik, samhällsansvar eller välgörenhet. 105 

 

Ytterliggare en blogg som hamnar på detta steg är Cecilia B Jonsson som bloggar för 

Expressen. Att hon som journalist inte har uppmärksammat den senaste tidens debatt kring 

ekologiskt och etiskt mode i sin blogg tycker vi är märkligt. Dock inser vi att dessa bloggar 

inte är skrivna ur en CSR-synpunkt och därmed inte fokuserat på CSR-relaterade ämnen, detta 

resonemang kommer vi att utveckla i diskussionen. 106 

 

4.2.2 Det etiska ansvarsområdet 

Det tredje ansvarsområdet är det etiska där vi finner merparten av de bloggar vi har valt att 

studera. Det tredje ansvarsområdet innebär att bloggarna har valt att ta upp CSR-relaterade 

ämnen såsom ekologiskt eller etiskt mode. Vidare gäller även samma synsätt på ett etiskt 

handlande som i analysen av företagen. Vi menar att det räcker att endast nämna ämnen 

såsom ekologiskt och/eller etiskt mode i bloggen för att räknas till det tredje ansvaret.  

  

Manolo är en välbesökt blogg om manligt mode där de bland annat tar upp var man kan 

handla ekologiskt och etiskt korrekt mode. 

 

”Senast ut är Ecoologicals, en nätbutik som helt och hållet satsar på ekologiskt framställda 

och rättvisemärkta kläder.”107 

 

Kommentarerna till inlägget i bloggen är enbart positiva och det förs en lång diskussion kring 

miljömedvetenhet i samband med mode. Detta visar på vilken påverkan bloggarna kan ha på 

                                                 
105 http://kanal5.se/web/stylebykling/1 (Läst 2008-05-06) 

106 http://blogg.expressen.se/modebloggen/ (Läst 2008-05-06) 

107 http://manolo.se/2007/04/28/natshoppa-med-gott-samvete/ (Läst: 2008-05-06)  
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sina läsare och hur de kan uppmuntra till ett mer ekologiskt och etiskt handlande. På sin blogg 

skriver Manolo:  

 

”Medvetenheten om vår miljö och omvärld är högre än någonsin, något som också smittar av 

sig på de klassiska ämnena som Manolo bevakar.”108  

 

När bloggen tar upp CSR-relaterade ämnen så ligger fokus på hur man shoppar med gott 

samvete men de går inte närmare in på problematiken kring etisk produktion. Manolo skriver 

till viss del om välgörenhetsprojekt på sin blogg dock nämner de inte att de sponsrar några 

välgörenhetsprojekt. 

 

”Under en månads tid får du odla, ansa och trimma din mustasch efter bästa förmåga, 

samtidigt som du försöker få din omgivning att sponsra din odling. Pengarna som samlas in 

går till Cancerfondens forskning kring prostatacancer.”109 

 

Bloggen Hotspot som skrivs av Karolina Skande hamnar även den inom det tredje ansvaret 

då hon tar upp vilka modeföretag som har ekologiska kollektioner. Emellertid tar hon 

diskussionen ett steg längre, i jämförelse med Manolo, då hon för en moralisk diskussion 

kring hur man borde minska sin konsumtion. För att inte slita på våra resurser bör vi handla 

second hand föreslår Skande. Hon får många positiva reaktioner på dessa inlägg exempelvis 

från läsaren Johanna som skriver:  

 

”Bra att fler börjar tänka på miljön!”110 

 

Hon för även en diskussion kring masskonsumtionen och vikten av kvalitet framför kvantitet. 

Vilket detta citat visar på:  

 

”Vilket är mest omoraliskt, att i sitt liv köpa 200 väskor a´200 kr eller endast en för 40 000 

kronor. Vilket sliter mest på våra resurser och vad är mest fåfängt och slösaktigt?”111  

 

                                                 
108 http://manolo.se/2007/04/28/natshoppa-med-gott-samvete/ (Läst: 2008-04-14) 
109 http://manolo.se/2006/11/06/valgorande-mustascher/ (Läst: 2008-06-09) 
110 http://hotspot.webblogg.se/1176199045_the_organic_evolution.html (Läst: 2008-04-14) 
111 http://hotspot.webblogg.se/1173102122_hotspot_kontemplerar_.html (Läst: 2008-04-14) 
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På detta sätt för hon en diskussion kring masskonsumtion och etiskt handlande men huruvida 

hon själv är miljömedveten framgår inte. Hennes diskussion handlar inte i första hand om 

miljöaspekten av CSR men diskussionen kring masskonsumtionen kan kopplas an till ett 

miljövänligare konsumerande.  

 

Även på Malinbloggen tas resonemanget upp kring vikten av återhållsamhet och 

återanvändning när det gäller modeshopping. Malins tips är att fokusera på befintliga plagg 

och hitta nya sätt att kombinera dem.112 

 

”/…/ vi modebloggare borde lägga mindre tid på att redovisa våra nyinköpta fynd och istället 

fokusera på redan befintliga plagg och nya sätt att kombinera dem. /…/ vill jag gärna 

uppmana till denna utmaning, kombinera två felköp så att de tillsammans blir en hit!”113 

 

Bloggen Beautifulones, som skrivs av Annika Marklund, uppmuntrar läsarna att svara på och 

fundera kring några frågor om mode och moral.  

 

”Kan etiskt mode vara trendigt? Funderar du själv kring etik och moral när du shoppar? Vad 

skulle kunna göra så att du började handla mer rättvisemärkt/ekologiskt?”114 

 

På detta sätt väcker Marklund tankar och diskussioner kring ämnet vilket vi tror kan öka 

medvetenheten hos hennes läsare och således konsumenter. Överlag har läsarna samma svar 

på frågorna då de menar att de skulle handla mer ekologiskt och etiskt om det fanns ett 

bredare utbud med bättre priser. Läsaren Lina skriver:  

 

”Jag gillar idén på etiskt mode, men tyvärr så görs dagens etiska mode i alltför tråkiga 

plagg.”115 

 

Läsaren Evas inlägg: 

  

”Jag skulle handla mer ekologiska kläder om de var roligare och inte så mycket dyrare.” 116 

                                                 
112 http://malinbloggen.blogspot.com/2007/01/mode-och-ekologi.html (Läst: 2008-04-14) 
113 http://malinbloggen.blogspot.com/search/label/eko-modeS (Läst: 2008-04-14) 
114 http://beautifulones.blogg.se/2007/november/mode-och-moral-gar-det-ihop.html (2008-06-09) 
115 htp://beautifulones.blogg.se/2007/november/mode-och-moral-gar-det-ihop.html#comment (Läst: 2008-04-14) 
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Dessa citat kan kopplas till debatten kring huruvida den vanliga klädkonsumenten ser på den 

etiska aspekten inom klädesindustrin och om den vanliga klädkonsumenten överhuvudtaget 

nås av denna debatt. I Jörgensens undersökning visade det sig att konsumenterna inte tar 

hänsyn till den etiska aspekten då de handlar kläder. Det konsumenterna värderade vid inköp 

var pris och stil, däremot kunde de tänka sig att köpa ekologiska kläder om kläderna uppfyllde 

deras kriterier på pris och stil.117 Detta relaterar vi till resultatet på Beautifulones blogg där 

responsen på inlägget var att läsare vill konsumera ekologiskt och etiskt korrekt men inte 

anser sig ha råd.  

 

Modette är en blogg med flera aktiva skribenter. På bloggen Modette diskuteras skandalen 

kring H&M:s produktion i Kambodja om sömmerskors dåliga arbetsvillkor.  

 

”Flera av H&M´s leverantörer i Kambodja har inga som helst uppförandekoder /…/ och 

detta gör att sömmerskorna /…/ tvingas arbeta 12-20 timmars pass per dag, 6 dagar i veckan 

under hemska arbetsförhållanden!”118 

 

Bloggen uppmanar läsarna att ställa hårdare krav på klädföretagen och ifrågasätta hur 

klädföretagen kontrollerar sina leverantörer och deras processer.  

 

”Ett enkelt sätt att skapa medvetande i affärer och försöka påverka är att man som kund 

frågar i butiken under vilka omständigheter varan man tänker köpa är producerad. På så sätt 

skapar vi ett medvetande hos butiken och visar att vi inte går med på vad som helst. Om 

tillräckligt många gör detta så kommer företagen till slut bli tvingade att göra något åt 

situationen.” 119 

 

Intressant att uppmärksamma är att vi tidigare i analysen har talat väl om H&M och deras 

CSR-arbete men det framkommer tydligt på Modette att så inte är fallet. Det är bra att 

bloggen problematiserar frågan kring vilken insyn vi som konsumenter har i modeföretagens 

produktion. En av de mest lättillgängliga informationskällorna vi har som konsumenter är 
                                                                                                                                                         
116 http://beautifulones.blogg.se/2007/november/mode-och-moral-gar-det-ihop.html#comment (Läst: 2008-04-
14)  
117 Joergens, C. (2006). Ethical fashion: myth or future trend?. Journal of Fashion Marketing and Management, 
Vol. 10, No. 3 
118 http://www.modette.se/mode/BlogEntryPage.aspx?id=33149&blog=18071&entryId=54638 (Läst: 2008-04-
15) 
119 http://www.modette.se/mode/BlogSearchEntry.aspx?id=33150&blog=18071&str=kambodja (Läst: 2008-06-
09) 
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företagets hemsidor där de själva väljer vad de vill lyfta fram och belysa och därmed kan 

information utelämnas.  

 

”Då skänker jag hellre hela summan till välgörenhet istället, och det gör jag regelbundet. 

Kanske du med så många läsare kan starta en utmaning bland dina läsare? Ett plagg mindre 

per månad och skänk summan till nått välgörande ändamål istället???”120 

 

Detta citat kommer från läsaren Titti och är ett svar på ett inlägg i bloggen Engla´s 

Showroom som är den mest besökta modebloggen enligt Bloggtoppen.se.121 Inlägget handlar 

om H&M:s kampanj Fashion Against Aids som tidigare nämnts. Detta citat vill vi betona 

därför att det visar läsarens intresse för hur man kan göra en filantropisk handling. Engla med 

sin stora läsekrets kan ta till sig budskapet och utföra denna sorts handlingar. Om hon börjar 

utföra denna sorts handlingar skulle detta föra in bloggen i det fjärde ansvarsområdet i 

Carrolls pyramid. 

 

4.2.3 Det filantropiska ansvarsområdet 

För att en blogg ska hamna inom det filantropiska ansvarsområdet bör de ha gjort någon form 

av god samhällsgärning till exempel att ge pengar eller kläder till välgörenhet.  

 

Ebba von Sydow är chefredaktör för Veckorevyns hemsida och beskrivs som 

”shoppinglivsstilens fanbärare” i en artikel i DN.122 Ebba har valt att få in den filantropiska 

aspekten på sin blogg genom att anordna shoppingkvällar där delar av försäljningen går till 

Stadsmissionen. Ebba skriver på sin blogg om hur man kan kombinera sitt modeintresse med 

en filantropisk handling: 

 

”Shoppa loss på klänningar samtidigt som du gör en god gärning…”123 

 

Här visar hon på ett samhällsansvar samt uppmuntrar sina läsare att bidra till samhället och 

göra en filantropisk handling. Ett inlägg på bloggen handlar om hur de ekologiska kläderna 

                                                 
120 http://annamirjamaria.blogg.se/1201770365_fashion_against_aids.html (Läst: 2008-04-14) 
121 http://www.bloggtoppen.se/kategori/mode/ (Läst: 2008-04-14) 
122 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=762802 (Läst: 2008-04-14) 
123 http://www.veckorevyn.com/mode/artiklar/2008/varshoppa-med-ebba/index.xml (2008-04-15) 
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har blivit snyggare och trendigare och hon ger flera exempel på var man kan finna dessa 

kläder.  

 

Även Isabella Löwengrips blogg, Blondinbella, hamnar på det fjärde steget. Hennes blogg är 

en av Sveriges mest välbesökta och största modebloggar.124 Bloggen blir sponsrad av olika 

mode- och kosmetikföretag och hon får ständigt nya kläder och vill således göra sig av med 

de gamla. Hon lägger upp bilder på kläderna på sin blogg och sedan är det upp till läsarna att 

bjuda på kläderna. Pengarna från försäljningen av kläderna ska gå till någon form av 

välgörenhet, vilken är upp till läsarna att rösta fram. 

 

”Jag sätter inget pris på kläderna men allt de säljs för går till någon form av välgörenhet som 

ni läsare ska få rösta fram senare (det blir ev. Rädda barnen).”125 

 

Blondinbellas läsare är positiva till erbjudandet och har ingenting emot att pengarna från 

försäljningen ska gå till välgörenhet. Bloggen är den enda av de bloggar vi har studerat som 

har lagt ut kläder till försäljning för att sedan donera pengarna till välgörenhet. Det blir en 

filantropisk handling genom att pengarna skänks till välgörenhet. Blondinbella uppfyller dock 

inte kraven för det tredje ansvaret eftersom hon varken skriver om ekologiskt eller etiskt 

mode och hennes filantropiska handlingar kan ifrågasättas då detta välgörenhetsprojekt är den 

enda filantropiska handling vi kan finna. Vi tycker att det är förvånansvärt att bloggen trots 

dess storlek och popularitet inte nämner något kring det tredje etiska ansvarsområdet då 

ämnet är mycket aktuellt. Dock gäller samma kriterier för hennes blogg som för de andra 

undersökta bloggarna: en filantropisk handling är bättre än ingen handling alls.  

 

I likhet med analysen av företagen har vi placerat bloggarna i Carrolls CSR-pyramid. Då vi 

förutsätter att bloggarna följer de lagar och föreskrivelser som finns placerar vi ingen blogg 

inom det ekonomiska ansvaret. Inom det legala ansvaret placerar vi Cecilia B Jonsson från 

Expressen och bloggen Style by Kling som är kopplad till Kanal 5. Dessa två bloggar placerar 

vi inom det andra ansvaret därför att de inte har skrivit något om CSR eller CSR-relaterade 

ämnen. Majoriteten av de undersökta bloggarna placerar vi inom det etiska ansvaret vilket 

innebär att de har skrivit om CSR eller CSR-relaterade ämnen som till exempel ekologiska 

eller etiskt producerade kläder. Bloggarna inom det etiska ansvaret är: Beautifulones, Engla´s 

                                                 
124 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=732421 (Läst: 2008-04-14) 
125 http://www.blondinbella.se/default.aspx (Läst: 2008-04-14) 
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       Bloggarna inplacerade i Carrolls CSR-pyramid 

Showroom, Hotspot, Manolo, Malinbloggen och Modette. Två av bloggarna placerar vi inom 

det filantropiska ansvaret vilket innebär att de har ägnat sig åt någon form av välgörenhet som 

exempelvis att skänka pengar till Rädda Barnen. Bloggarna inom det filantropiska 

ansvarsområdet är Blondinbella och Ebba von Sydow. 
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5. Summering 
I detta stycke besvarar vi uppsatsens frågeställningar. 

 

Vi hade som syfte att undersöka hur modebranschen och dess konsumenter konceptualiserar 

socialt ansvarstagande. För att svara på detta syfte har vi behandlat tre olika frågeställningar:  

 

• Förekommer CSR i svenska modeföretag och i så fall vilka aspekter tar de upp? 

CSR förekommer till större eller mindre utsträckning hos svenska modeföretag beroende på 

vad man väger in i begreppet. Då vi utgick från Carrolls pyramid om de fyra olika 

ansvarsområden hamnar flertalet företag på det tredje och det fjärde ansvaret, det vill säga det 

etiska och det filantropiska ansvaret. Alla företag hamnar på det grundläggande ekonomiska 

och legala ansvaret vilket är uppenbart då företagen vill tjäna pengar och för att uppnå detta 

utgår vi från att de följer lagen i de länder de är aktiva. Flera företag använder sig av 

uppförandekoder för att agera etiskt och de når därmed det tredje ansvaret. Däremot är det 

inte lika många företag som hamnar på det fjärde ansvaret där de lever upp till ett komplett 

CSR-agerande. De företag som hamnar på det fjärde ansvaret gör filantropiska handlingar 

såsom att donera pengar till välgörenhet eller driva egna samarbeten med hjälporganisationer.  

 

• Förekommer CSR i svenska modebloggar och i så fall vilka aspekter tar de upp? 

I modebloggar förekommer inte ordet CSR och det förs ingen diskussion kring själva 

begreppet. Däremot förs diskussioner på bloggarna om ämnen som kan kopplas till CSR. Två 

av de bloggar vi har studerat tar inte upp CSR-relaterade ämnen överhuvudtaget och går 

därför inte vidare till det etiska ansvaret. De flesta bloggarna hamnar på det tredje ansvaret 

eftersom de behandlar ämnen som ekologiska och etiska kläder. De diskuterar bland annat hur 

man som konsument kan påverka miljön genom att ändra sin konsumtion, till exempel genom 

att handla second hand. På det fjärde ansvarsområdet hamnar endast två bloggar och de 

hamnar här för att de uppmanar sina läsare att skänka pengar till välgörenhet.  
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6. Diskussion 
Då vi började med uppsatsen var som sagt våra kunskaper om CSR begränsade. Genom att 

undersöka vårt valda problemområde och våra frågeställningar har vi lärt oss vad CSR 

innebär och att det är ett mångfacetterat begrepp. Vi har även lärt oss hur begreppet kan 

kopplas an till ett företagsperspektiv och ett blogg-/konsumentperspektiv samt att dessa två 

perspektiv skiljer sig åt. Det finns flera faktorer som kan förklara varför perspektiven skiljer 

sig åt. Idag är det nästintill en självklarhet att ett företag har en länk till sitt CSR-arbete på sin 

hemsida. Anledningen till detta är det senaste decenniets diskussion kring att företagen bör ta 

ett socialt ansvar och därmed menar vi att det är förvånande att tre välkända svenska 

modeföretag väljer att inte informera om sitt CSR-arbete på sina hemsidor. Företag av den här 

storleken bör ha information om sitt CSR-arbete på sina hemsidor då Internet idag är en viktig 

informationskanal. Vi tycker att om dessa företag arbetar med CSR men inte väljer att 

informera om det på sina hemsidor så anser vi att de hade vunnit på att informera om detta. 

En av anledningarna till detta tror vi kan vara att ett socialt företagsansvar kan innebära 

kostnader som företagen känner att de inte har råd med då de är hårt vinstpressade. Företagen 

kan även vara rädda för att bli kritiserade för sitt CSR-arbete då de upplever att de inte har 

tillräckligt med resurser för att garantera att den information de ger stämmer med 

verkligheten.126 Dock anser vi att dessa resonemang inte är en ursäkt utan att alla företag 

måste arbeta med CSR i största möjliga mån.  

 

Majoriteten av de företag vi har studerat använder sig av uppförandekoder för sina 

leverantörer men man kan fråga sig i vilken utsträckning företagen kontrollerar att dessa 

koder efterföljs. Citatet från bloggen Modette i analysen skriver om en händelse där man 

upptäckte att H&M:s leverantörer inte följde deras uppförandekod. Även om 

uppförandekoder är ett bra instrument i strävan efter bättre arbetsvillkor kan det i vissa fall ses 

som ett godtyckligt verktyg.  

 

Vi undrar om företagen arbetar med CSR av genuint intresse eller för att förbättra sin image. 

Det har funnits många exempel genom åren då företag säger att de tar ett socialt ansvar vilket 

senare visar sig ha varit felaktigt.127 Därmed kan man inte frångå tanken att CSR används som 

ett marknadsföringsverktyg av företagen.  

                                                 
126 Hörnkvist, E. (2008). Företag tävlar i att göra gott. Tidningen Kupé, Nr. 4 
127 http://www.renaklader.org/industrin, http://www.renaklader.org/ (2008-04-14) 
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Vi tycker inte att det kan ställas några krav på att bloggarna ska skriva om CSR jämfört med 

företagen där det finns press på att informera om vilket samhällsansvar de tar. Utifrån den 

senaste debatten som har handlat om företagens sociala ansvarstagande kan man tycka att 

bloggarna bör skriva om dessa ämnen i en större utsträckning då de marknadsför företagens 

produkter i sina bloggar. Dock är verkligheten en annan då bloggarna inte skriver om socialt 

ansvarstagande i någon större omfattning. Samtidigt anser vi att om man ställer krav på vad 

som ska stå i bloggarna så faller hela principen med bloggarna då deras grundidé består av 

personliga reflektioner kring olika fenomen.  

 

Då flera av bloggarna är opinionsbildare och har relativt stor makt när det gäller att påverka 

sina läsare. Deras åsikter är betydelsefulla för bloggläsarna och det är därför viktigt att de är 

medvetna om sitt ansvar. Om bloggarna blir mer medvetna kan de påverka sina läsare så att 

de blir mer medvetna konsumenter. Samtidigt inser vi att bloggarna har olika utgångspunkter 

när det gäller att förstå vikten av samhälls- och företagsansvar, till exempel 17-åriga 

Blondinbella i jämförelse med sina äldre kollegor.  

 

Vidare vill vi lyfta fram de olika förutsättningar som bloggarna har. Flertalet av bloggarna 

såsom Ebba von Sydow, Cecilia B Jonsson och Frida Fahrman är kopplade till dags- och 

veckotidningar. Detta innebär att det inte går att utesluta att bloggarna i viss mån styrs av 

tidningsredaktionen när det gäller innehållet i bloggen då det finns vissa riktlinjer för 

tidningens och bloggens innehåll. Vilket kan göra att ämnen som samhällsansvar kan tonas 

ned för att inte riskera att tappa läsare. De olika förutsättningarna som bloggarna har kan även 

kopplas an till förmågan att idka välgörenhet då det är lättare att göra om de blir sponsrade av 

olika modeföretag, exempelvis Blondinbella jämfört med Malinbloggen. 

 

Bloggarna kan dock vara ett maktverktyg i kampen för att klädindustrin ska ta ett större 

socialt ansvar och utöka sitt CSR-arbete. Vi hoppas därför på att konsumenterna och läsarna 

ska kräva mer information om företagens CSR-arbeten och att bloggarna kommer att ta upp 

detta. Vi inser att de bloggar vi har studerat är modebloggar vilka har som syfte att inspirera 

och informera om mode, på grund av detta är CSR inte en stor del av bloggandet. Vi önskar 

dock att det vore ett mer återkommande inslag eftersom det i slutändan skulle gynna både 

konsumenterna/läsarna och samhället.  
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Efter att ha studerat bloggarna märkte vi att många av dem tar upp trenden med ekologiskt 

och etiskt producerade kläder. Vi frågar oss då om detta ämne enbart tas upp för att det är en 

trend och i så fall om den kommer att kunna bestå då modebranschen ständigt söker efter nya 

trender. Vi hoppas och tror att denna trend utvecklas till ett bestående inslag i modebranschen 

och framöver kommer att dominera det sätt varpå man producerar kläder.  

 

 



    49

7. Reflektioner 
Uppsatsen har varit intressant för att vi har fått möjligheten att fördjupa våra kunskaper i 

ämnet CSR. Vi har insett hur många sidor det finns av CSR och på hur många olika sätt 

företagen kan bidra till de samhällen de är aktiva i. CSR är ett ämne som har debatterats 

mycket i media och är även populärt när det gäller uppsatsämnen. Dock tror vi att vi är de 

första som har använt oss av bloggar för att undersöka CSR-debatten ur ett 

konsumentperspektiv vilket vi anser är vårt bidrag till ämnet CSR. Detta uppsatsämne har 

varit spännande då det har varit ett annorlunda sätt att spegla denna aktuella debatt. Dock 

visade det sig under insamlandet av empirin att ämnet CSR inte togs upp särskilt mycket på 

bloggarna och det krävde därmed ett större arbete för att få tag på tillräckligt mycket 

empiriskt material. Det visade sig även att det var endast en viss del av CSR som togs upp i 

bloggarna vilket var etiskt och ekologiskt producerade kläder. Andra aspekter av CSR var 

nästintill obefintliga.  

 

Vårt val av textanalys kan ifrågasättas då vi hade kunnat använda oss av både enkät och 

intervju men vi hävdar att vår valda metod passade bäst med de informationskällor vi har valt 

att använda oss av.  

 

En negativ del i arbetet var att företagens hemsidor i vissa fall kändes mer som propaganda än 

konkret fakta. I många fall var det mycket prat om miljö och socialt ansvar men mindre 

svartvit fakta kring vad företaget faktiskt gjorde. Detta upplevde vi som negativt då vi hade 

hoppats på mer information kring exempelvis hur kontrollerna av uppförandekoderna utförs 

och om resultaten från dessa kontroller följs upp.  

 

Som förslag till vidare forskning tycker vi att det hade varit intressant att fördjupa oss i varför 

bloggarna inte tar upp CSR i någon större utsträckning. Vi hade då kunnat göra intervjuer 

med de populäraste modebloggarna i Sverige och på så sätt få fram vilka faktorer som ligger 

bakom. Om vi hade haft möjlighet att göra en studie över en längre tidsperiod hade vi även 

velat undersöka huruvida den information som företagen lämnar på sina hemsidor kring sitt 

CSR-arbete stämmer med de verkliga förhållandena som råder i olika fabriker.  
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