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1 Inledning  
Första kapitlet innehåller bakgrund och problemdiskussion, vilket mynnar ut i uppsatsens syfte och 
problemformulering. Vidare presenteras även fakta om valt företag samt de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Presentation 

I dagens mediesamhälle är företag inte lika beroende av medierna utan sätter numera sin egen 
dagordning kring samhällsfrågor och sin egen image. Förr uppmärksammades företagen främst 
genom reklam och annonsplatser vilket har utvecklats till att idag handla om att bygga egna 
kanaler. Företagen använder sig av egna plattformar som främsta kanal för att sprida sina 
budskap men medierna står fortfarande som den starkaste kanalen. Skillnaden är att företag har 
fått ett större eget ansvar i samhället, vilket har lett till att företagen påverkas av krav från olika 
intressenter att arbeta med att ta ansvar gentemot samhället. Denna uppsats visar på hur ett 
företag inom klädindustrin tar ansvar och kommunicerar det. Valet av bransch grundar sig i 
vetskapen om att klädindustrin är en bransch som kritiserats hårt för sitt ansvarstagande. Att se 
hur ett modeföretag kommunicerar sitt samhällsansvar är för oss ett intressant ämne som ligger i 
tiden. Liksom Rosberg (2012) hävdar vi att svenska modeföretag ligger långt efter vad det gäller 
kommunikation inom samhällsansvar, utifrån detta vill vi få en djupare förståelse för hur ett 
svenskt modeföretag arbetar med aktuella frågor i en modern samtid.    
 

1.2 Bakgrund 

Medier och frivilliga organisationer sätter ofta företags sociala och miljömässiga frågor i fokus, 
och debatten om modebranschens samhällsansvar har under en längre tid varit ett aktuellt ämne 
(Jutterström & Norberg, 2011:11). Detta ansvar är en del i begreppet Corporate Social 
Responsibility (CSR) som är ett etablerat begrepp om företags samhällsansvar (a.a:32). Den 
vanligaste definitionen av CSR innehåller miljöfrågor, arbetsförhållanden och mänskliga 
rättigheter, men det finns även många andra definitioner kring begreppet CSR och vad det 
egentligen innebär (Jutterström & Norberg, 2011:14). På senare år har det skett en förändring och 
CSR har fått ett stort genomslag som koncept på den svenska marknaden (Borglund, 2011:105). 
Det har blivit trendigt och i många fall nödvändigt att som företag arbeta med CSR (Grankvist, 
2009:17). Klädindustrin är en bransch som har snabba arbetsprocesser genom hela värdekedjan, 
det vill säga från idé till färdig produkt (Borglund et al. 2012:180). Gina Tricot når ut till 
konsumenter i 28 länder i Europa och har sin produktion i lågkostnadsländer, vilket i många fall 
leder till sämre arbetsförhållanden och ohållbara produktionsprocesser (Andersen, 2006:236). 
Bilden som media ger av branschen har en stor inverkan till varför allt fler företag inom 
klädindustrin väljer att arbeta hållbart och i takt med teknikens utveckling sprids information 
snabbare och det blir enklare för allmänheten att få insyn och kontroll på branschen (Borglund, 
2011:108). Med en global värdekedja och en sådan stor marknad måste man ta ett ansvar (Gina 
Tricot, 2013; Borglund, 2011:104).  
 
Globaliseringen har gjort världen lite mindre (jmf. Borglund et al. 2012:204). Diskussionen har 
lett till ökad kunskap och medvetenhet hos konsumenterna, detta ställer i sin tur krav på 
företagen som tvingas möta konsumenterna genom att ta ansvar i syfte att hålla sig 
konkurrenskraftiga på marknaden och stärka företagets image. Textil- och modevärlden är under 
omvandling och hur man kommunicerar sitt sociala och miljömässiga ansvar förväntas att 
utvecklas snabbt för att möta branschens behov, krav och förväntningar (Rosberg, 2012). Detta 
är något som många globala företag likt Gina Tricot arbetar med att förbättra, men trots det 
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pekar det inte åt att debatten skulle avta. Det är inte längre en fråga om ett företag bör arbeta 
med hållbarhetsfrågor, utan det handlar om hur de ska arbeta (Borglund et al. 2012:40). Dessa 
faktorer ligger till grund till varför vi har valt att undersöka hur klädkedjan Gina Tricot 
kommunicerar ut sitt CSR-arbete genom “The Good Project”. Att Gina Tricot väljer att 
kommunicera ut sitt CSR-arbete genom ett samlat projekt via hemsidan är för oss ett nytt 
tillvägagångssätt och ser därför det intressant att fördjupa oss i eftersom det enligt Rosberg 
(2012) främst är samarbeten med hjälporganisationer som kommuniceras på den svenska 
marknaden. 
 
 

1.3 Problemdiskussion 

Klädindustrin har sedan länge uppmärksammats och granskats offentligt av medierna vilket har 
ställt många företag i svåra positioner för hur man ska bemöta denna kritik (Rosberg, 2012). Det 
har skapat ett nytt sätt för företag att förhålla sig till samhällsfrågor som berör dess verksamhet. 
Redan under slutet på 80-talet uppmärksammades United Colors of Benetton’s omtalade 
kampanj där sociala frågor ersatte den traditionella reklamkampanjen. Det skapades en 
världsomspännande debatt eftersom bilderna skildrade kraftfulla och problematiska bilder av 
aids, miljökatastrofer, terrorism och rasism (Tinic, 1997). Vi ser Benettons reklamkampanj som 
ett tydligt exempel på ett uppmärksammat fall som då togs upp i medierna och som än idag är på 
agendan. Benetton och många andra företag har fortsatt att arbeta utefter denna strategi, dock är 
skillnaden idag att det sker via fler kanaler (Nilsson, 2013). Till följd av att medierna gjorde en 
samhällsfråga av debatten har samhället förändrats och allt fler företag måste arbeta med 
samhällsansvar (Fernholm, 2013:62). Precis som Borglund et al. (2009) menar vi att utan 
mediernas roll som arena och aktör skulle inte företags samhällsansvar vara en sådan viktig 
beståndsdel i företags verksamhet. För Gina Tricot som är ett massproducerande klädföretag 
med sin produktion i lågkostnadsländer kan det idag kännas ganska självklart att ha ett etablerat 
CSR arbete och förmedla det till sin omvärld eftersom konsumenter och andra intressenter ställer 
högre krav för hur företag tar socialt och miljömässigt ansvar (jmf. Rosberg, 2012; Borglund et al. 
2012:29). Sammantaget ser vi att intressenternas krav och den mediala uppmärksamheten är de 
största drivkrafterna för ett utvecklat CSR-arbete och det är något som kommer tas med i 
analysen av Gina Tricot’s val att kommunicera sitt samhällsansvar (jmf. Borglund, De Geer & 
Hallvarsson, 2008:103–104). Som tidigare nämnt är det endast samarbeten med 
hjälporganisationer som kommuniceras på den svenska marknaden idag och Borglund et al. 
(2012) menar att företags CSR-arbete kanske började med välgörenhet, men att det har blivit allt 
mer avancerat och strategiskt (Rosberg, 2012; Borglund et al. 2012:7). Där anser vi det vara 
intressant att se hur Gina Tricot verkligen arbetar med att uttrycka sin CSR och på vilket sätt de 
valt att framställa sig själva som ett hållbart modeföretag. En möjlig faktor till en utveckling som 
vi ser skulle kunna vara att företag måste arbeta mer utöver välgörenhet för att stå ut från 
mängden. Eftersom marknaden är mättad av konkurrerande budskap har företagen stor press på 
sig att leverera ett hållbart och långsiktigt arbete som gör dem konkurrenskraftiga. De företag 
som har kommit längst med sitt arbete har interagerat CSR-frågorna genom företagets värdekedja 
och det är även något vi ser hända bland allt fler modeföretag (jmf. Borglund et al. 2012:167). 
Rosberg (2012) hävdar att prognosen visar att det förväntas hända mycket inom hållbarhet och 
kommunikation bland modeföretag på den svenska marknaden. Därför vill vi undersöka om de 
drivkrafter som ligger bakom kommunikationen av CSR faktiskt stämmer och hur det tar sig 
uttryck rent kommunikativt i ett stort svenskt modeföretag. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och skapa förståelse för hur klädkedjan Gina Tricot 
kommunicerar sitt CSR-arbete samt om intressenternas krav och den mediala uppmärksamheten 
kan vara bidragande faktorer till det. Med bakgrund i mediernas roll i samhället och 
dagordningsteorin undersöker vi hur Gina Tricot kommunicerar CSR både språkligt och visuellt, 
detta görs utifrån en kvalitativ textanalys av det publicerade innehållet i Gina Tricot’s 
kommunikationskanaler. Materialet analyseras utifrån två perspektiv, ett globalt perspektiv som 
visar på den övergripande bilden av en text och ett lokalt perspektiv där texten studeras på en 
språklig nivå.   
 
Frågeställning 
Bakgrunden, problemdiskussionen och syftet har således mynnat ut i följande forskningsfråga: 
 

 Hur kommunicerar Gina Tricot sitt CSR-arbete utifrån ett globalt och lokalt perspektiv? 

 
1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat uppsatsen till att huvudsakligen behandla Gina Tricot’s CSR-kommunikation. Vi 
har valt att inte fördjupa oss i deras befintliga CSR-arbete och uppsatsen syftar inte heller till att 
ta reda på hur kommunikationen tas emot i medier eller på vilket sätt intressenter påverkas av 
budskapen. Uppsatsen är avgränsad till en specifik bransch, klädindustrin. Detta val grundas i att 
debatten kring företags samhällsansvar inom klädindustrin är en väldigt aktuell fråga i samhället. 
På grund av Gina Tricot’s otillgänglighet genomfördes inga personliga intervjuer med deras CSR-
ansvariga vid huvudkontoret i Borås. Därav har vi endast tittat på de kanaler som bär på relevant 
information om deras CSR-arbete och hur det kommuniceras. 

1.6 Om Gina Tricot  

Gina Tricot är ett svenskt, familjeägt företag inom modebranschen med sin bas i Borås. Företaget 
har 180 butiker runt om i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland och en 
webbförsäljning som når ut till 28 länder över hela Europa. Affärsidén är att skapa trendigt och 
prisvärt mode till bra priser och fokus ligger på att ge sin målgrupp ett helhetskoncept snarare än 
en enskild produkt. Målgruppen beskrivs som stilmedveten, internationell och föränderlig och 
innefattar kvinnor i alla åldrar (Gina Tricot, 2013). Gina Tricot arbetar med ett projekt kallat 
“The Good Project” som innefattar verksamhetens sociala och miljömässiga arbete. 
Sammanfattningsvis är “The Good Project” en samlingsplats för all kommunikation kring Gina 
Tricot’s CSR. Projektet presenteras närmare under avsnittet 4.6 Materialgenomgång. 
 
Informantintervju 
Följande fakta har tagits fram genom en informantintervju med en butikschef på Gina Tricot för 
att få fakta om hur denne uppfattar verksamhetens CSR. Den framtagna faktan grundar sig på 
dennes svar som sedan har sammanställts här nedan.   
 
Som butikschef sedan 13 år tillbaka går det att se ett förändrat konsumtionsbeteende hos Gina 
Tricot’s kunder vad det gäller medvetenhet. Till följd av samhällsdebatten har konsumenterna 
blivit allt mer uppmärksammade kring kläder vad det gäller kvaliteter och priser. När medierna tar 
upp aktuella nyheter om klädindustrin finns det en direkt koppling till kundernas frågor i 
butikerna. Som följd av de aktuella skriverierna om hur hanteringen av angorakaniner ser ut i 
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Kina finns det många frågor hos kunderna kring nyheten och det är något som märks tydligt i 
butik. För att Gina Tricot ska vara medvetna och uppdaterade genom hela företaget informeras 
butikerna veckovis om deras CSR-arbete i Sverige och världen. På huvudkontoret i Borås arbetar 
två heltidsanställda med CSR-frågor och ansvarar för att informationen når ut till alla. Som 
butikschef ligger ansvaret på att sprida budskapet vidare till övrig butikspersonal för att alla ska 
kunna svara på de frågor som kunderna ställer. Gina Tricot använder sig även av ett intranät där 
anställda kan ta del av det pågående arbetet.  
 
Gina Tricot anser sig vara ett ansvarsfullt och hållbart modeföretag och som butikschef har det 
gått att identifiera en medvetenhet hos företaget, åtminstone de senaste åren. Huruvida 
utvecklingen ser ut går dock inte att kartlägga utan Gina Tricot’s tecken på medvetenhet visar sig 
i kedjans långsiktiga mål. Bland annat målet att bli helt “gröna”, idag är 10 % av klädsortimentet 
ekologiskt. Gina Tricot’s sminkkollektion är helt parabenfri och liknas vid skönhetsvarumärket 
The Body Shop’s sortiment som står för att endast använda sig av naturliga ingredienser. I 
butiken finns flera exempel på hur Gina Tricot’s CSR-arbetet kommuniceras, bland annat säljs 
värdebevis och pins till förmån för hjälporganisationen Unicef. De visar även sitt samarbete med 
Röda Korset då kunden ges möjlighet att “runda upp” summan till närmsta heltal, pengar som 
går direkt till Röda Korset. Nytt för i år är att Gina Tricot kommunicerar sitt CSR-projekt i butik 
till skillnad från tidigare år då endast samarbeten med kända organisationer visats upp. Detta sker 
genom att märka de plagg som är gjorda av ekologisk bomull med speciella etiketter, något som 
uppskattas av kunderna. 
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2 Tidigare forskning 
I följande kapitel redovisas relevant tidigare forskning kring ämnet CSR och klädindustrin samt företags 
kommunikation av CSR. 
 
Samhällsintresset bland stora svenska internationella företag har ökat under de senaste åren och 
företag väljer numera att ta allt mer socialt- och miljömässigt ansvar. CSR-forskningen hävdar att 
det finns två drivkrafter till detta, oftast påpekas det att företag påverkas av yttre drivkrafter i 
form av deras intressenter och medier, men man hävdar även att det finns inre drivkrafter till att 
ta ansvar i samhället (Jutterström & Norberg, 2011:17). Debatten om företags samhällsansvar, 
speciellt inom klädindustrin har länge uppmärksammats i medier där CSR och hållbarhet 
diskuterats och kritiserats. Redan år 1989 uppmärksammades Benettons omtalade reklamkampanj 
där sociala frågor ersatte den traditionella reklamkampanjen (Tinic, 1997). Det skapades stor 
debatt eftersom bilderna skildrade kraftfulla och problematiska visuella bilder av aids, 
miljökatastrofer, terrorism och rasism (ibid). Benetton var bland de första i klädindustrin med att 
använda samhällsfrågor i sin reklam. Det gjorde att frågan kring modeföretags samhällsansvar 
blev väldigt aktuellt i samhället och hamnade på mediernas agenda. Detta exempel är ett 
uppmärksammat fall som tagits upp i medierna och som fortfarande är på agendan och går att 
relatera till dagens kommunikation av CSR. Mediernas bild och granskning av klädindustrin har 
lett till att CSR-arbetet inom modeföretag blivit till en nödvändighet. De senaste åren har på 
många sätt förändrat modeindustrins arbete med hållbarhetsfrågor och konsumenten har blivit 
allt mer medveten och vill i större utsträckning ha kunskap om produktion och 
arbetsförhållanden (Rosberg, 2012). Den mediala uppmärksamheten har lett till att företag måste 
ta större hänsyn till sin omvärld, men även påtryckningar från intressenter och frivilliga 
organisationer är bidragande faktorer (Jutterström & Norberg, 2011:11). Utifrån vår studie kan vi 
se många tydliga kopplingar till den tidigare forskningen som behandlar varför företaget, specifikt 
inom modebranschen börjar bli så etablerade inom att ta eget samhällsansvar och förmedla det 
mot sina intressenter. Varje aspekt är intressant att ta tillvara på och är något vi som forskare 
kommer att ta med oss in i vår studie. 
 
Enligt Borglund et al. (2012) kretsar den mesta forskningen som finns kring CSR på företags 
ansvar gentemot konsumenter och samhället, vilket även är något vi som författare noterat. Det 
är ett intressant perspektiv att studera närmare eftersom det i dagens samhälle finns så många fler 
aktörer som påverkar och styr ett företags arbete kring CSR. Som vi ser det är det inte 
konsumenterna som främst tar del av arbetet, utan snarare är det för företagen själva och andra 
företag som man tar sitt ansvar. I boken CSR Företagsansvar i förändring (2008) diskuteras 
frågorna: vad innebär socialt ansvarstagande, vad är ett företags roll och ansvar i samhället, kan 
företag tjäna pengar på att ta socialt ansvar samt hur bär man sig åt för att kommunicera sitt 
ansvarstagande. Även Borglund et al. (2012) presenterar ämnesområdet och besvarar frågor kring 
etiska riktlinjer, anti-korruption, miljö- och hållbarhet, marknadsföring och strategier. En 
ytterligare riktning inom forskningen är Grankvist (2009) som tar upp ekonomiska aspekter kring 
CSR, vilket är ett område som vi väljer att inte studera överhuvudtaget eftersom det inte passar 
studiens inriktning (Grankvist, 2009). Dock ser vi det ändå intressant att lyfta fram det i den 
tidigare forskningen eftersom författaren tar upp frågan om det verkligen är möjligt för alla 
företag att bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt öka sin lönsamhet. Det väcker frågan om 
varför och om det verkligen är relevant och lönsamt för alla företag att ha ett offentligt CSR-
arbete. 
 
Utifrån dessa exempel från vårt urval av tidigare forskning inom CSR kan vi konstatera att CSR 
börjar bli ett utbrett begrepp och arbetssätt bland företag. Begreppet är fortfarande under 
utveckling med ett vida brett innehåll och man söker sig fortfarande finna nya perspektiv i takt 
med utvecklingen. Dock är detta perspektiv inte något som kommer att beröra vår forskning 
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nämnvärt eftersom vi inte fokuserar på det huvudsakliga innehållet i CSR-arbetet. Ändå anser vi 
att det är relevant att nämna för att visa vad som ligger till grund för ansvaret och ge en ökad 
förståelse till hela fenomenet. Vi saknar litteratur om hur företag kommunicerar sitt CSR-arbete 
trots att frågan är så uppmärksammad och kopplad till mediernas dagordning, dock finns det ett 
stort urval av avhandlingar och artiklar i den frågan. CSRguidens trendrapport (2012) talar för en 
ökad efterfråga på lokalt producerade kläder där plaggets ursprung blir allt mer intressant. 
Etnicitet, kultur och hantverk blir i högre utsträckning en del av produktens identitet vilket till 
stor del präglar företags kommunikation inom området. Som en följd av ökad efterfrågan på 
hållbara och rättvisemärkta kläder har det blivit lite av en nödvändighet att företag inom 
klädindustrin ska arbeta med denna typ av CSR för att vara konkurrenskraftiga på marknaden 
(Goworek, 2011). Koszewska (2011) tar även upp detta i sin artikel där märkning av socialt 
ansvarsfulla produkter ses som en typ av lockbete för konsumenterna, vilket är ett intressant 
perspektiv för vår studie i och med att Gina Tricot ligger i linje med att arbeta utefter dessa 
strategier. Det allmänna CSR-arbetet i klädindustrin påverkar företagets konkurrenskraft och 
trycket från konsumenterna ökar i takt med att medier väljer att visa upp den negativa sidan av 
branschen (Koszewska, 2010). Forskningen inom CSR och kommunikation undersöker även 
vilka konsekvenser valet av tillvägagångssätt som man använder får när man ska kommunicera ut 
och sprida CSR, och vad det i sin tur har för betydelse för företagets image (Jahdi & Acikdilli, 
2009). Eftersom vår studie syftar till att studera hur ett modeföretag arbetar med att förmedla och 
kommunicera CSR, kan man se tydliga kopplingar till den tidigare forskningen och dess slutsatser. 
Medierna står hela tiden som en tydlig aktör i den tidigare forskningen kring samhällsansvar och 
klädindustrin. Det visar på en koppling till hur och varför företag arbetar som de gör med sitt 
samhällsansvar. Detta perspektiv där medierna ligger till grund kring hela fenomenet 
samhällsansvar är något som vi kommer att anamma i vår studie. 
 
När medierna har valt att granska ett företags etiska och sociala ansvar, är det svårare att övertyga 
och kommunicera ut en positiv bild av ett företags CSR på grund av den negativa bilden som 
medierna ger. Därför spelar valet av tillvägagångssätt en viktig roll när ett företag förmedlar sin 
CSR och detta kan ses som den största utgångspunkten för vår studie (ibid). Gällande 
kommunikation så ligger svenska modeföretag långt efter inom hållbarhetsområdet. Det som 
främst kommuniceras idag på den svenska marknaden är samarbeten med hjälporganisationer 
vilket skiljer sig i hög utsträckning från den globala marknaden (Rosberg, 2012). Två stora företag 
inom klädindustrin som är verksamma på den globala marknaden och som blivit hårt granskade 
och kritiserade i medier är Nike och Hennes & Mauritz. Undersökningar och forskning kring 
deras CSR-arbete är etablerat och det ges ofta exempel på deras negativa uppmärksamhet i 
medier och företagens positiva CSR-arbete (Azizul Islam & Deegan, 2009). Flera artiklar 
behandlar det fokus som har vänt sig mot hur företag kan arbeta med CSR i sin organisation som 
ett svar på förväntningarna som kommer utifrån. Även hur CSR har blivit integrerat i företags 
vardagliga arbete och verktyg för att göra konsumenterna medvetna om hållbarhet och socialt 
ansvar inom klädindustrin. Detta sätter i sin tur press på företag att arbeta mer med dessa frågor 
vilket kan ses som en påtryckning som även kan identifieras i vår studie (Cerne, 2008; Saicheua, 
Knox & Cooper, 2011). Överlag handlar forskningen om hur företag väljer att kommunicera ut 
en positiv bild av deras CSR-arbete, hur den bilden tas emot av omgivningen samt hur företag 
arbetar för att skydda och svara mot den kritik som omvärlden ger. Utifrån den tidigare forskning 
tar vi främst med oss hur företagen väljer att kommunicera sitt arbete, vilka faktorer som driver 
arbetet och vad det kan ge för konsekvenser. Trots att det finns en del tidigare forskning kring 
området, anser vi den ändå vara begränsad för den svenska marknaden. Därför ser vi att vi fyller 
ett område som ännu inte är helt etablerat vilket gör vår studie unik ur ett svensk perspektiv. 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar den teori och aktuella forskning som används som teoretisk referensram i uppsatsen. Först 
redovisas en bakgrund till dagordningsteorin kopplat till mediernas roll i samhället som visar på de bakomliggande 
faktorerna för studien. Därefter beskrivs en kommunikationsmodell i syfte att kunna besvara frågeställningen. 
Avslutningsvis redogör vi för ett antal begrepp inom CSR för att tydliggöra betydelser och skillnader. 

3.1 Dagordningsteorin 

Ett teoretiskt perspektiv som är relevant för vår studie är dagordningsteorin som är en av de mest 
undersökta teorierna inom områdena masskommunikation och medieeffekter (McCombs, 
2006:12). Teorin innebär att medierna sätter agendan för vad som anses vara viktiga frågor i 
samhället, det innebär att media belyser händelser och nyheter som publiken sedan anser vara 
viktiga, därmed har medierna en betydande ställning för vad som sätts på agendan (Strömbäck, 
2000:196). Kärnan i dagordningsprocessen är lärandet om när allmänheten följer de innehåll och 
händelser som media väljer att framställa, därmed skapas samförstånd för samhället (McCombs, 
2006:172). Mediernas omfattande spridning har resulterat i en stark samhällsposition som styr vår 
bild av omvärlden och effekterna av det kan påverka människors attityder, handlingar och 
samhällsstrukturer både på kort och lång sikt (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:17; Bruhn 
Jensen 2009:117). Utvecklingen av digitala medier har gjort det enklare för publikerna att 
kommunicera, dock betyder inte det att medborgarna har fått ett större inflytande över medierna 
(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:21–22).  
 
Enligt McCombs (2006) är nästan alla frågor som tas upp på den allmänna dagordningen en 
andrahandsverklighet som skapas av journalister och redaktörer, detta innehåll tar sedan 
medborgarna del av som sin verklighet. När medierna ger en bild till allmänheten måste företag 
visa sin ställning till det som visas. För ett etablerat företag inom klädindustrin som Gina Tricot 
är det därför nödvändigt att försöka ge en transparent bild av sin egen verksamhet för att påverka 
intressenternas bild. Trots den digitala utvecklingen av medierna är de traditionella massmedierna 
de dominerande informationskanalerna. Genom internet har nya förutsättningar för masspridd 
information skapats och i och med utvecklingen har traditionella medier anpassat sig till den nya 
digitala världen vilket bibehåller deras position (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:22). Ändå 
har utvecklingen skapat så att företag själva börjat visa sin åsikt och vart deras verksamhet står i 
olika samhällsfrågor genom egna digitala kanaler. Ett vanligt förekommande ämne inom 
dagordningsteorin är samhällsfrågor (Strömbäck, 2000:97). Frågan om hur företag inom 
klädindustrin arbetar med CSR är något som medierna valt att uppmärksamma, vilket har gjort att 
frågan hamnat på dagordningen. Det har gjort att människor uppfattar frågan som viktig och det 
har därmed också bilvit en samhällsfråga (McCombs, 2006:11). Debatten som skapats har gjort 
konsumenter och intressenter mer medvetna, vilket ställer högre krav på företag. Det är alltså 
medierna i grund och botten som påverkar våra uppfattningar om vad som är viktigt i samhället 
och hållbarhetsfrågan inom klädindustrin är ett av fenomenen som medierna valt att sätta på 
agendan. Mediernas roll och dagordningsteorin har en betydande och påverkande ställning till hur 
företag arbetar med CSR, vilket är två perspektiv som ramar in vår studie om hur Gina Tricot 
kommunicerar och visar sig transparenta i samhället. 
 

3.1.1 Utveckling av dagordningen 

Massmediernas utveckling har påverkats av internets framväxt och utvecklat nya kanaler och 
tillvägagångssätt för att kommunicera information. Idag tar allt fler företag initiativ till att uttrycka 
sin bild av viktiga frågor genom egna kanaler som hemsidor och sociala medier. Utvecklingen av 
internet ses inte som ett hot mot de traditionella medierna utan snarare som en förlängd 
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plattform av dessa (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:133). Genom att komplettera 
traditionella medier med internet sker en mediekonvergens vilket betyder att de olika medierna 
interagerar och till följd av det drar nytta av varandra (Petersson & Pettersson, 2007:227). 
Intressenter har genom den digitala utvecklingen fått en makt som inte var möjlig i och med de 
traditionella massmedierna och det påverkar även företagen (Hadenius, Weibull & Wadbring, 
2011:131). Det är nu inte bara medierna som styr över innehållet, utan genom internet och sociala 
medier kan även intressenter uppmärksamma frågor och skapa debatt. Dessa krav skapar nya 
förutsättningar vilket gör att allt fler företag börjat kommunicera sitt samhällsansvar på sina egna 
digitala plattformar. Att som företag kommunicera och sprida egna budskap för att stärka den 
egna bilden av verksamheten är ett fenomen som håller på att etablera sig allt mer inom 
företagsvärlden. Via internet och andra digitala medier ökar spridningen och interaktionen av 
information och händelser vilket gör att det finns nya medel för att kommunicera och sätta 
agendan (a.a:129). 

 

3.2 Autokommunikation 

Autokommunikation är en kommunikationsmodell som identifierats av Lotman och innebär att 
den som kommunicerar både är sändare och mottagare av budskapet (Fernholm, 2013:45). 
Modellen handlar inte om att överföra information utan om att sprida bilder och värderingar. 
Denna kommunikationsmodell kan väldigt enkelt appliceras till vår studie som handlar om hur ett 
företag inom klädindustrin framställer sig själva och kommunicerar till omvärlden. Alla företag 
autokommunicerar på ett eller annat sätt men modellen är särskilt utbredd bland företag inom 
detaljhandel och service (Fernholm, 2013:46). Bland konsumentnära företag kommunicerar de 
oftast mer med sig själva, än vad de gör med omgivningen genom sin externa kommunikation. 
Det kan beskrivas som när ett företag sänder ut ett budskap om sig själva, skickas budskapet och 
tas emot av olika aktörer, och när budskapet väl återvänder till företaget igen får det en ny status 
(Morsing, 2006:174). Detta leder till en förstärkning av identitet och image av det egna företaget 
(Fernholm, 2013:46). Genom autokommunikationen får sändaren perspektiv eftersom de är 
mottagare av sitt eget budskap. Det som kommuniceras speglar företaget och med hjälp av 
omgivningen bekräftas den egna kulturen, värderingar och antaganden (ibid). Genom att 
kommunicera på internet, via reklam, hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och 
uppförandekoder stärks budskapet lika mycket gentemot dem själva som till omvärlden. 
 
När företag väljer att kommunicera sitt “företags vi” som det idealiska företaget, sätter de sig 
själva i ett externt sammanhang vilket gör att de ses som legitima deltagare i samhället, oavsett 
hur medierna väljer att framställa företaget (Morsing, 2006:174–175). Det är vanligt att många 
företag använder sig av att kommunicera ut sina budskap på internet, även om det inte finns 
någon direkt målgrupp eller mottagare som garanterat är intresserade av att ta del av dessa 
meddelanden (a.a:175). Att se kommunikationen ur ett sådant perspektiv, att budskapen som 
förmedlas på företags hemsidor egentligen inte är direkt riktade till någon specifik person är en 
intressant riktning att analysera vidare i vår studie. Att företag sänder ut budskap till sina 
intressenter som värderingar i syfte att stärka företagets identitet, menar autokommunikationen 
att det inte är intressenterna i första hand som är den primära målgruppen, utan att det är 
företaget själva och dess medlemmar som etableras och stärker sina självbilder. Därmed byggs en 
samhörighet och ett igenkännande inom verksamheten (ibid). I och med att företaget 
kommunicerar tillbaka till sig själva skapar autokommunikationen en form av kontroll hos 
företaget (a.a:177). Dock är det en viktig faktor hur det kommunicerade budskapet tas emot av 
mottagarna eftersom det är avgörande om identifikationen hos företaget stärks eller blir 
tvivelaktig (Fernholm, 2013:47). Om ett företag försöker visa sig transparenta i samhället, men 
ändå inte når hela vägen fram spelar kommunikation ingen roll. Medierna har en stor inverkan, 
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därför är det oerhört viktigt hur man väljer att kommunicera sitt samhällsansvar. Tas budskapet 
emot negativt hos mottagarna kan det framkalla tvivel gentemot företagens CSR-budskap vilket 
slår tillbaka mot det egna företaget. Det leder till att det inte sker den identifikation som företaget 
söker sig finna och autokommunikationens tänkta effekt uteblir (Morsing, 2006:176). Att se 
företags kommunikation ur ett autokommunikativt perspektiv är för oss ett nytt sätt att se saker 
på vilket känns väldigt relevant och aktuellt för vår studie. Företag påverkas allt mer av en rad 
aktörer i sin omvärld och då är det viktigt att uppfattas på rätt sätt i sin CSR-kommunikation. 
Eftersom klädindustrin är en av branscherna som ständigt granskas och kritiseras i samhället har 
dessa företag ett större behov av att förmedla ett samhällsansvar som rör deras verksamhet 
(Morsing, 2006:175–176; Borglund et al. 2012:12). 
 

3.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett allmänt begrepp världen över som handlar om 
företags samhällsansvar (Borglund et al. 2012:32). Idag finns det begränsat med litteratur om CSR 
som visar ett svenskt perspektiv, dock är kunskapen om CSR i Sverige under utveckling och det 
börjar bli ett välkänt begrepp (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008:85). Samhällsansvaret 
inom CSR är uppdelat i tre områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande 
och socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009:17). Ansvaret består av frågor kring utsläpp, 
produktion och transport, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och ökad mångfald samt 
långsiktig lönsamhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008:63). Att ta ansvar som företag idag 
innebär i stora drag att ge svar på omvärldens förfrågningar, som i relation till vår studie är det 
omgivningens krav och förfrågningar som ligger till grund till hela problemet. Det för att 
redogöra och utveckla en kultur av öppenhet, pålitlighet och tillförlitlighet som utmynnar i en 
dialog på lika villkor mellan parterna (Beckmann, Morsing & Reisch, 2006:18). 
 
Att arbeta med CSR har blivit trendigt och allt fler företag väljer att anamma detta (Grankvist, 
2009:17). Varför företag väljer att engagera sig i CSR och på vilket sätt man kommunicerar det 
har sina rötter i olika faktorer (Beckmann, Morsing & Reisch, 2006:18). De påtryckningar som 
finns drivs oftast av att ett företag vill göra sig legitima i samhället, det kan handla om 
problemlösning av negativ kritik eller skandaler som uppstår i medier eller att skapa en positiv 
image både internt och externt i företaget (a.a:19). Hur företag väljer att arbeta med CSR är 
väldigt branschberoende, de branscher som ofta utsätts för kritik och granskning är ofta i större 
behov av att arbeta med CSR (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008:99). Som tidigare nämnt 
är klädindustrin en av branscherna som ofta kritiserats av medierna och som till följd av denna 
granskning började därför många företag inom branschen tidigt att kommunicera ut sitt 
samhällsansvar (Borglund et al. 2012:12). Det finns många olika sätt att sprida sitt ansvarstagande, 
några vanliga exempel är via reklam, hållbarhetsredovisningar, företagsbroschyrer och webbsidor 
(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008:111). Enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2008) 
skriver 75 procent av Sveriges 100 största företag om CSR på sina hemsidor. Denna utveckling 
ser vi tydligt hos många företag inom klädindustrin och specifikt hos Gina Tricot där hemsidan är 
den huvudsakliga kanalen för kommunikationen av CSR. 
 
CSR handlar om att bygga förtroende för den egna verksamheten och genom att kommunicera 
sitt ansvarstagande får intressenterna den eftersträvade bilden av verksamheten (a.a:111). Genom 
att kommunicera CSR-budskapet och därmed synliggöra detta besvarar man kritiken mot 
offentligheten. En central del i CSR-arbetet är att berätta för intressenterna vad man gör och 
därför spelar kommunikation en viktig roll i relationsskapandet mellan företag och dess 
intressenter (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008:111; Fernholm, 2013:61). Ett syfte med att 
kommunicera sin CSR är att upprätthålla en dialog med intressenter och genom dialogen försöka 



13 
 

påverka och övertyga om att förväntningarna om företaget möts (Fernholm, 2013:61). 
Kommunikationen av CSR blir därmed en viktig del av konsumenternas bild av ett varumärke 
och denna typ av kommunikation anses vara en av de mest inflytelserika 
kommunikationsstrategierna för att förstärka företagets identitet (a.a:58–60). 
 

3.4 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet handlar om att göra näringslivet och samhället långsiktigt mer hållbart, att 
arbeta för att det vi gör idag inte ska få negativa konsekvenser för framtida generationer 
(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008:115). Medierna har haft en betydande roll i 
utvecklingen kring att begreppet hållbarhet etablerat sig i samhället. Det eftersom hållbarhet blivit 
ett omtalat och högprioriterat ämne som fått en stark position på agendan (Borglund et al. 
2012:256). Den utlösande faktorn till detta skedde bland annat under 1980-talet då det inträffade 
en rad miljökatastrofer i samhället som fick stora konsekvenser. Fabriker exploderade och 
medförde utsläpp i naturen som påverkade människor negativt, vilket i sin tur gav stor 
uppmärksamhet i medier och gjorde att hållbarhetsbegreppet hamnade på agendan (a.a:137). 
Dessa händelser medförde en allt starkare kritik gentemot företag och omvärlden började 
ifrågasätta deras hantering av miljöfrågor och lagstiftningen kring det (a.a:139). Där blev företag 
tvungna att bli mer medvetna om hur de uppfattas och hanterar olika typer av samhällsfrågor. 
 
Begreppet har på senare år gått från att handla om att ta ansvar för miljön till att även röra sociala 
frågor. Trots att många företag väljer att använda hållbarhetsbegreppet då det ger en bild av ett 
långsiktigt och hållbart företagande finns det oklarheter kring vad som är hållbart arbete och vad 
som är CSR (Grankvist, 2009:21). CSR är ett välkänt begrepp som förstås över hela världen och 
eftersom det innehåller ordet “social” är det lätt att CSR missförstås som om det endast handlar 
om socialt ansvarstagande (a.a:19). CSR har vuxit fram som en tydlig aktör i frågan om företags 
sociala ansvar, samtidigt som hållbarhet har en tydlig koppling till miljöfrågor har begreppen 
interagerat med varandra och samspelar därefter, därav förvirringen (Borglund et al. 2012:136). 
Sammanfattningsvis handlar hållbarhet om ett långsiktigt synsätt som kan innefatta flera områden 
(Grankvist, 2009:21). Ett nytt fält som växt sig fram ur hållbarhetsbegreppet bland företag är 
miljöredovisningen, även kallad hållbarhetsredovisning (Borglund et al. 2012:145). Att använda 
sig av en hållbarhetsredovisning är ett sätt att informera intressenter om risker som växer fram 
inom miljöområdet och det sociala området och är det vanligaste sättet företag inom 
klädindustrin tar sitt ansvar (a.a:262). Genom att samla in och kategorisera data gällande företags 
miljöpåverkan på samhället visar man en medvetenhet om de risker som finns genom att 
rapportera vad de gör för att minska dessa (a.a:262). Detta är något som standardiserats bland de 
flesta stora företag och har blivit ett praxis (a.a:145). 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens valda ansats och metod. Vidare presenteras den kartläggning som gjorts av 
valda kommunikationskanaler, därefter beskrivs vilken data som samlats in och genom vilka insamlingstekniker. 
Till sist diskuteras metodvalet och hur det påverkar trovärdighet och validitet i det slutgiltiga resultatet. 

4.1 Val av företag 

Gina Tricot är ett snabbt växande företag med en stor marknad inom klädindustrin och som har 
snabba produktionsprocesser i lågkostnadsländer, vilket gör det intressant att undersöka i och 
med att konsumtionssamhället förändras och går från masskonsumtion till ett mer hållbart och 
långsiktigt förhållningssätt till klädkonsumtion. Vi har valt att endast studera ett företag inom 
klädindustrin eftersom vi vill få en djupare förståelse för hur ett företag inom klädindustrin 
arbetar med CSR-kommunikation. Gina Tricot är ett svensk företag som ligger nära vår 
generation och som har ett tydligt utarbetat CSR-arbete redovisat på sin hemsida. Som verksamt 
företag inom textil- och modevärlden är det en central del i deras arbete att värna om sociala och 
miljömässiga frågor i samhället eftersom deras värdekedja kan få negativ påverkan på samhället. 
 

4.2 Val av ansats 

Metodansatsen förklarar vilket fenomen som ska undersökas i studien (Fejes & Thornberg, 
2009:31). Då vi syftar till att undersöka en aktuell samhällsfråga på djupet lämpar sig en kvalitativ 
ansats bäst. Det handlar alltså inte om att generalisera eller undersöka något mätbart, vilket en 
kvantitativ ansats skulle förespråka (Eliasson, 2010:21). En kvalitativ ansats är lämplig om man 
som vi vill få fram detaljerad och nyanserad information kring ett fenomen som man har 
begränsad kännedom om, eller som ingår i ett område som det forskats lite om (Johannessen & 
Tufte, 2003:20). En kvalitativ ansats är till fördel för oss eftersom den är flexibel och går att 
anpassa efter situation och hur undersökningen utvecklas eftersom en kvalitativ ansats söker ett 
sammanhang som successivt växer fram och kräver förståelse (Eliasson, 2010:27). 
Hermeneutiken är en metodologisk inriktning som handlar om att läsa, förstå och skapa mening 
ur texter och som tillsammans med teorin kommer att bidra till vår förståelse och tolkning av det 
insamlade materialet (Widén, 2009:138). Detta kommer även att leda vår förståelse framåt genom 
ett samspel mellan teori och empiri (Johannessen & Tufte, 2003:35). Hermeneutiken menar att 
meningen hos en enskild del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson 
& Sköldberg, 2008:193). Kvalitativ analys har koppling till hermeneutiken eftersom den fokuserar 
på helheten och det undersökta sammanhanget, till skillnad från exempelvis en kvantitativ 
innehållsanalys som fokuserar på orden utan att ta hänsyn till helheten (Christensen et al. 
2010:297). För att vi ska få en kvalitativ och enhetlig bild av Gina Tricot och hur de 
kommunicerar sin CSR måste vi dela in materialet i delar för att sedan förstå helheten, därav är en 
kvalitativ analys bäst lämpad för vår studie.       

 

4.3 Val av metod 

Vårt val av metod bygger på studiens undersökningsproblem och syfte (Christensen et al. 
2010:85). Att analysera texter är en central del inom medie- och kommunikationsforskning och i 
likhet med andra former av analyser är textanalys en analys som undersöker ett specifikt fall eller 
en text enskilt eller i grupp med syfte att besvara en angiven frågeställning (Larsen, 2002:117). 
Det som finns gemensamt oavsett vilken text som analyseras är det väsentliga att söka betydelse 
och tolkning (ibid). I relation till studiens syfte och problem har vi valt att göra en kvalitativ 
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textanalys som syftar till att finna en djupare innebörd kring hur ett klädföretag verkar i ett 
granskat samhälle. De grundläggande frågorna som vi kommer att besvara och som också är de 
vanligaste i en kvalitativ analys är vad en text egentligen innebär och hur dess betydelser 
organiseras (a.a:119). Genom att läsa varje text upprepande gånger skapar vi oss en bra 
helhetsbild, därefter plockas relevanta meningar och stycken ut ur varje text som vi sedan 
analyserar i syfte att hitta mönster och svar på vår fråga. 
 
Vi har valt att anamma Ledin & Mobergs (2010) förhållningssätt till textanalytisk metod men 
enligt författarna finns det ingen klar modell för hur man bör gå tillväga i en textanalys, det finns 
alltså endast frågor och riktlinjer som kan hjälpa analysarbetet framåt (Ledin & Moberg, 
2010:160). Analysmodellen kan dock ses utifrån ett globalt och lokalt perspektiv där den globala 
delen är den övergripande bild om vad det är för text läsaren tar del av medan den lokala handlar 
om hur ord och fraser sammankopplas för att skapa mening (van Dijk, 1993:112–113). Ledin & 
Moberg (2010) presenterar ett antal analyskategorier och dessa har vi valt att utgå från i vår 
analysmodell eftersom de även för oss är centrala och har en tydlig koppling till teorin. Eftersom 
autokommunikation syftar till att sprida bilder och värderingar på ett eller annat sätt samt att 
påvisa hur Gina Tricot som företag framställer sig själva och gentemot omvärlden är denna 
analysmodell av relevans. Kategorierna presenteras här nedan under Analysmodell.    
 
En vanlig utgångspunkt för textanalys som även vi valt att anamma är att analysera samhälleliga 
texter där fokus på hur frågor och samhällsfenomen framställs i olika medier och kanaler är 
centrala (Widén, 2009:136). Genom att analysera och tolka olika texter skapar vi en förståelse om 
hur samhället ser ut och fungerar, samtidigt är det viktigt att förstå att en text aldrig är en 
avspegling av något utan endast representationer av verkligheten (Ledin & Moberg, 2010:153). 
De texterna som vi behandlar i studien är texter som Gina Tricot producerat själva och är därför 
något som vi måste ha i åtanke under hela analysprocessen. 
 
Analysmodell  
Materialet som studeras utefter den här metoden är all den information som finns på Gina 
Tricot’s hemsida under rubriken “The Good Project” vilket innefattar artiklar, blogginlägg och en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Global nivå 
Under global nivå ligger fokus enligt Ledin & Mobergs analysmodell på form och innehåll. Det är 
det första steget i analysen av materialet och innebär att man tittar på materialet på en mer 
övergripande nivå. Form handlar om vad för typ av genre en text har och vad den säger, det kan 
vi identifiera genom att bland annat studera textens layout, kommunikationssätt, disposition och 
språk (Ledin & Moberg, 2010:159).  
 
Innehåll 
Innehållsanalysens fokus ligger på textens teman och det texten påstår om sina teman. För att 
utläsa detta ska vi försöka “läsa mellan raderna” och implicit finna grundtanken och det 
huvudsakliga innehållet i materialet. 
 
Form 
De övergripande frågor som ställs till texten inom analyskategorin form är vad det är för typ av 
text, hur layouten ser ut samt vad texten kommunicerar för språk och tonalitet. Eftersom 
layouten är det första man ser är det också det som styr det första intrycket om hur man uppfattar 
en text. Till en början studerar vi därför bilder, färger, typsnitt och andra grafiska inslag för att 
kunna identifiera ett mönster och vad det kan bero på. Sedan studerar vi språket genom att titta 
på specifika ord och vad de har för betydelse för texten men också vad för antaganden som görs 
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från Gina Tricot’s sida. Därefter studerar vi tonaliteten genom att plocka ut de stycken och ord 
som Gina Tricot väljer att använda sig av och som på ett eller annat sätt visar tonläget i texten. 
Vad vill de lyfta fram och vad sägs som underbyggande i texten. När form och innehåll har 
bearbetats och plockats ner i mindre delar är nästa steg att analysera och dra slutsatser. 
  
Lokal nivå 
Efter att analyserat materialet på en global nivå går vi in djupare på samma material och studerar 
det på en lokal nivå. Relationsanalysen är en del av den textanalytiska metoden på den lokala 
nivån som Ledin & Moberg (2010) presenterar. Den inriktar sig på den relation som undersöker 
vad i texten som stärker och bygger en möjlig relation med läsaren, med inriktning på tilltal och 
omtal samt attityder som innefattar värderingar och omdömen (a.a:176). För att kunna identifiera 
en möjlig relation i texten samt de budskap som Gina Tricot vill sprida strävar vi efter att läsa 
mellan raderna för att kunna ta fram det som sägs implicit. Attityderna kan vara dolda men också 
tydliga i sitt budskap, därför har vi som mål att vara öppna i vår granskning för att inte missa 
någon vinkel. Sammanfattningsvis analyseras texten här på en mer språklig nivå där fokus ligger 
på hur Gina Tricot omtalar sig själva och tilltalar mottagarna samt vilka attityder och 
ställningstaganden som görs. Varje text granskas var för sig enligt relationsanalysens teman för att 
sedan sammanställas i en slutgiltig analys. 
 
Tilltal och omtal 
Vi börjar med att söka efter tilltal och omtal i varje text genom att undersöka vad som stärker och 
bygger en möjlig relation, i huvudsak söker vi efter specifika ord och tilltalsfraser som syftar till 
detta. Hur omtalar Gina Tricot sig själva och hur tilltalar dem läsaren, exempelvis tilltal och omtal 
som “vi”, “ni”, “oss”, “du”, “Gina Tricot”. Vi studerar sedan ordval som ämnar till att försöka 
bygga en relation med läsaren samt ordval som syftar till att stärka Gina Tricot som verksamhet 
och deras egen image genom att upptäcka de sätt som de talar om sig själva, dvs. omtal.  
 
Attityder 
Sedan undersöker vi om Gina Tricot utger sig för att ta ställning eller påvisar en viss attityd i 
samma texter, då söker vi efter det som Gina Tricot själva står för och vill sprida. Det kan vara 
uttalanden eller påståenden om dem själva, deras produktion, samarbetspartners eller andra 
intressenter. Det ser vi tydligast då Gina Tricot pratar om sig själva i samband med en åsikt eller 
något som tyder på att de tar ställning i frågor. 
 

4.4 Kritik av metod 

Det som kan vara ett problem med att genomföra en textanalytisk metod är att det inte finns 
något gemensamt verktyg för textanalys inom medievetenskap (Østbye & Larsson, 2004:63). Det 
gör att varje modell tar olika form beroende på syfte och problemställningar vilket kan skapa 
svårigheter i att förstå den textanalytiska modellen. Ytterligare en utmaning i genomförandet av 
en textanalys är att den lätt hamnar på den beskrivande nivån och aldrig tar sig till ett 
analyserande stadium. Eftersom vi tolkar texterna utifrån våra tidigare erfarenheter och 
förförståelse påverkar det ofrivilligt resultatet. Det är ett centralt problem i kvalitativa studier att 
som forskare försöka se verkligheten genom andras ögon och tolka utifrån det perspektivet 
(Bryman, 1997:89). Det gör att studien inte får andra insikter och synsätt än våra egna. Ett sätt för 
att få det kan vara genom intervjuer med nyckelpersoner i företaget. Med intervjuer som en 
kompletterande metod får studien ett bredare material att dra slutsatser från. Dock måste vi vara 
medvetna om att de personer som arbetar med CSR förmodligen är partiska och skulle därför 
inte säga något som skulle kunna uppfattas negativt. Baserat på våra avgränsningar har inga 
personliga intervjuer genomförts, och utan primär-data kan det anses inte ge tillräckligt stöd till 
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studien. Trots detta anser vi ändå att studiens metod är tillräcklig för att vara giltig i slutresultatet. 
Detta är något som har tagits i beaktning under arbetet och är ett medvetet val baserat på 
studiens avgränsningar. 
 

4.5 Typ av empiriska data 

Det finns två huvudsakliga sätt att dela in data. Det första är att skilja på kvantitativ och kvalitativ 
data. Det är även möjligt att utgå från när och hur materialet har samlats in och för att sedan 
avgöra om det är sekundärdata eller primärdata (Christensen et al. 2010:68–69). En viktig aspekt 
att ta hänsyn till när vi ska analysera kvalitativ data är hur förhållandet till teori ser ut. Tolkningen 
av data sker genom de teoretiska perspektiv och begrepp som ingår i studiens ramverk (Fejes & 
Thornberg, 2009:26). När man arbetar med kvalitativa ansatser pratar man om kvalitativa eller 
“mjuka” data, det innebär att data som form består av kortare eller längre texter som måste 
bearbetas och tolkas. Till skillnad från kvantitativ eller “hårda” data som lämpar sig för mätbara 
arbetssätt (Johannessen & Tufte, 2003:69). Det empiriska materialet som vi till en början har 
studerat är av sekundär karaktär. Sekundärdata är data som har samlats in och sammanställts av 
någon annan i ett annat sammanhang med ett annat syfte. Det är oftast extern information som 
finns tillgängligt för offentligheten (Christensen et al. 2010:91). De empiriska data som i den här 
studien kommer analyseras är till en början sekundärkällor i form av Gina Tricot’s egen hemsida 
och hållbarhetsredovisning. Vid undersökningen och användning av sekundärkällor är 
tillförlitligheten viktig och bör granskas noggrant och kritiskt utifrån vem som är upphovsman 
och vad syftet med materialet är (a.a:101). Enligt Christensen et al. (2010) räcker det inte att 
endast använda sig av sekundärdata för att besvara alla frågeställningar, utan att primärdata även 
måste samlas in för att lösa undersökningsproblemet. Dock hävdar han att studien nödvändigtvis 
inte behöver använda sig av primärkällor i kombination med sekundära för att studien ska bli 
tillförlitlig (a.a:104). 

4.6 Materialgenomgång 

Hemsida 
Gina Tricot’s hemsida utgörs till största del av en webshop och på startsidan finns en tydlig 
huvudmeny som leder vidare till Shop, Senaste nytt, Trender, The Good Project och Sociala 
medier. “The Good Project” är den del av hemsidan som innehåller all kommunikation kring 
CSR. Där uppdateras de senaste nyheterna och pågående projekt genom artiklar, blogginlägg och 
fakta. På “The Good Project”-sidan till vänster finns en sidomeny som består av kategorierna 
Why, Where, What och The blog och under varje kategori finns information kring deras CSR-
arbete i olika former. Längst ner på sidan finns ytterligare en meny med kontaktuppgifter, FAQ 
som besvarar de vanligaste frågorna kring CSR och ett lexikon som förklarar relevanta begrepp. 
Menyn innehåller också länkar till deras miljöpolicy, uppförandekoder och 
hållbarhetsredovisning. När man klickat sig in på “The Good Project” möts besökaren av ett 
antal boxar med olika innehåll som ligger under kategorin “What”. Boxarna innehåller 
information kring deras sociala och miljömässiga ansvar i produktionsländerna, samarbete med 
hjälporganisationer, produktionsprocesser, material samt utveckling och framtidstänk för att bli 
mer hållbara på alla plan. På sidan finns även en blogg som innehåller aktuella nyheter där läsaren 
får en inblick i deras arbete. Under kategorin “Why” finns en film där Anna Appelqvist, Design- 
och Inköpschef berättar om varför Gina Tricot arbetar hållbart och vad de vill uppnå. “Where” 
visar genom en illustrerad karta vad som är på gång och var i världen de har verksamma 
produktioner. Gemensamt för hela “The Good Project”-sidan är att de använder sig av många 
visuella bilder i form av illustrationer och grafiska typsnitt och har genomgående en lekfull och 
tilltalande layout. I kategorierna Why, Where, What och The blog är den övergripande 
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informationen på engelska medan det mer specifika innehållet i boxarna styrs efter vilket land 
som valts. 
 
Hållbarhetsredovisning 
Gina Tricot’s hållbarhetsredovisning från 2012 är den första som någonsin gjorts. Den är baserad 
på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och är genomförd tillsammans med Respect som 
är ett konsultföretag med fokus på affärsutveckling och ansvarsfullt företagande (Gina Tricot, 
2013). Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig att ladda ned som en pdf-fil under “The Good 
Project”. Liksom hemsidan följer hållbarhetsredovisningen samma grafiska form med 
illustrationer och färgglada bilder. Rapporten behandlar till en början fakta om Gina Tricot och 
vad hållbarhet är för just dem samt hur de definierar begreppet. Fortsättningsvis beskrivs hur 
Gina Tricot arbetar med hållbarhet och CSR samt samarbeten med olika organisationer. Vidare 
följer en del som huvudsakligen behandlar miljöaspekten inom områdena material, kemikalier och 
djur. Därefter presenteras Gina Tricot’s ansvar i leverantörsledet som sedan övergår till deras eget 
personalansvar. Rapporten avslutas med att beskriva Gina Tricot’s samhällsengagemang. 

4.7 Urvalsstrategi 

Urvalet som gjorts kan ses som ett strategiskt urval där vi valt att analysera ett företag inom 
klädindustrin. Ett strategiskt urval innebär att forskaren medvetet väljer undersökningsobjekt 
med syfte att få djupare förståelse för fenomenet (Christensen et al. 2010:130). Man gör ett 
strategiskt urval då det inte finns intresse av att beskriva mängd i frågan, det vill säga kvantiteter 
(ibid). Det sker även ett urval av det data som har samlats in för att endast studera relevant 
information som passar studiens syfte och frågeställning (Johannessen & Tufte, 2003:26). Valet 
av det studerade materialet har styrts utifrån vilka kanaler som bär på information om företagets 
CSR. Anledningen till detta urval är beroende av omfattning av material samt att studien ska vara 
en smal och djupgående undersökning (Esaiasson, 2012:220). 
 

4.8 Datainsamlingsteknik 

Syftet med att samla in empiriskt data är att det sedan ska utgöra argument för att i nästa steg dra 
slutsatser utifrån det insamlade materialet (Olsson, 2008:45). Insamlingen av empiriskt material 
har skett genom att studera Gina Tricot’s hemsida och deras första hållbarhetsredovisning från 
2012. Sättet att samla in data styrs av metoden och genom en kvalitativ textanalys studerar, 
analyserar och granskar vi det material och texter som vi anser vara relevanta (Fejes & Thornberg, 
2009:31). Fokus i materialet ligger på innehållet kring CSR och hållbarhetsfrågor samt 
kommunikationen av dessa. Undersökningen av varje kanal har först och främst studerats 
individuellt för att sedan kombineras och jämföras. Anledningen till detta är att vi inte vill missa 
viktig information eller dra förhastade slutsatser, vilket tummar på kvaliteten. 

4.9 Validitet och reliabilitet 

Har man som vi analyserat kvalitativ data måste begreppen validitet och reliabilitet tas i beaktande 
(Christensen et al. 2010:306). Validitet handlar om giltigheten och reliabilitet visar på 
tillförlitligheten i en studie, har det med saken att göra och anges uppgifterna som riktiga 
(Ekström & Larsson 2010:14). Hur undersökningen och dess resultat stämmer överens med 
verkligheten är validitet, där trovärdigheten presenteras systematiskt och med stor öppenhet 
(Christensen et al. 2010:308). En analys av kvalitativ data är valid när man visar på att man 
uppnått en teoretisk mättnad utan att dra förhastade slutsatser och att man har samlat in all data 
som är nödvändig för att visa på de underliggande strukturer och processer som ligger bakom 
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tolkning och analys (a.a:309). När man arbetar med kvalitativ data måste man se till det studerade 
sammanhanget, för kvalitativ data är relaterad och beroende av sitt sammanhang (a.a:306). Trots 
att tillförlitligheten är en grundläggande fråga i all forskning blir begreppet reliabilitet oväsentlig i 
den bemärkelsen att fastställa värdet av en kvalitativ analys (ibid). Eftersom kvalitativ data är nära 
kopplat och beroende till ett specifikt sammanhang, är det näst intill omöjligt att genomföra 
samma undersökning identiskt, och där med kan man inte säga något om värdet av den 
kvalitativa analysen (ibid). 
 

4.10 Källkritik 
 
För att studien ska få ett så trovärdigt resultat som möjligt diskuterar vi validiteten hos de källor 
som använts. En utmaning vid en kvalitativ analys är att skapa mening ur den mängden data man 
samlar in och analyserar. Därför har vi varit noga med att skilja på vad som är relevant och 
oväsentligt för studien för att sedan kunna identifiera betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg, 
2009:32). Det som är grundläggande för allt vetenskapligt analysarbete är att man använder sig av 
kritiska frågor i sitt arbete (Widén, 2009:142). Eftersom vi analyserar texter är det viktigt att ställa 
sig kritisk till materialet i fråga så att utfallet blir tillförlitligt och någorlunda objektivt. Det går inte 
att komma ifrån den förförståelse och de tolkningar som man redan bär på, därför är det extra 
viktigt att frågorna är väl formulerade för ett bra resultat (ibid). Gällande litteraturen har vi i den 
största mån som går valt att använda oss av så uppdaterad och ny litteratur som finns inom 
området, det vill säga böcker och avhandlingar som är skrivna på 2000-talet och framåt. Detta för 
att få en så relevant och aktuell forskning till det studerade ämnet, vilket vi anser stärker 
validiteten. 
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5 Analys 

I uppsatsens femte kapitel analyseras den empiriska informationen med stöd av teorin utifrån en analysmodell. 
Varje kanal analyseras var för sig utifrån ett globalt respektive lokalt perspektiv genom en kvalitativ textanalys. 
Avslutningsvis presenteras en resultatdel över analyserna där frågeställningen besvaras kopplat till teorin. 

 
 

5.1 Global nivå 
 
Den globala nivån visar den övergripande bild om vad det är för text läsaren tar del av.  

5.1.1 Hemsida 

“The Good Project”-sidan är en del av hela hemsidan som innehåller olika typer av texter med 

syfte att kommunicera Gina Tricot’s CSR. De genrer som har identifierats är informerande texter, 

artiklar och blogginlägg samt videoklipp och rapporter. Det huvudsakliga temat för innehållet i 

texterna är att sprida och dela Gina Tricot’s CSR-arbete och det kan man se på många olika sätt. 

Det första är när de redovisar och beskriver sitt arbete i form av samarbeten med organisationer 

(Rosberg, 2012).  

”En viktig del av projektet Better Cotton Initiative handlar om att ge bomullsodlarna 

förutsättningar att inte använda barnarbetare” (Gina Tricot, 2013). 

Vidare visar det sig när de presenterar framsteg i arbetet och belyser sina uppförandekoder. Det 

andra är att språket är anpassat till målgruppen för att locka till läsning, tonaliteten känns lekfull 

och kan liknas vid en reklamtext. Ett exempel på Gina Tricot’s tonalitet som kan ses i många 

rubriker och ingresser visar sig tydligt i citaten nedan: 

“Tänk att vi kan få bära plagg där någon broderat pärlorna för hand. Vilken vardagslyx!”. 
 
“Vi som jobbar på Gina Tricot gillar djur. Alltså faller det sig naturligt för oss att ta tydlig 
ställning för djurens välmående” (Gina Tricot, 2013). 
 
Genom att använda sig av ordval som tar ställning och tenderar till att vara superlativ uppmanar 
texten till att skapa en känsla hos mottagaren. De vill även genom dessa ord skapa en öppenhet 
gentemot intressenter genom att visa och informera om hur deras produktion och verksamhet ser 
ut. Gina Tricot är avsändare av samtliga texter vilket styr innehållet. Det Gina Tricot väljer att 
kommunicera ut till sin omgivning speglar företaget, det handlar om vad som kommer på tal, vad 
som inte sägs och hur Gina Tricot själva vill framstå. Kontentan av detta gör att Gina Tricot blir 
både sändare och mottagare av budskapet vilket resulterar i att de främst kommunicerar till sig 
själva (Morsing, 2006:174).  
 
”Vi ser dock fortfarande stora hållbarhetsproblem i Indien” (Gina Tricot, 2013).  
 
Genom att i vissa situationer framställa sig själva “svaga” ges möjlighet för mottagarna att känna 
och förstå att Gina Tricot strävar efter att vara öppna och transparenta i sin verksamhet. I många 
av artiklarna problematiserar de sig själva och visar på en vilja att utveckla både sig själva och 
omvärlden. Denna typ av kommunikationssätt att lyfta fram sig själva på olika sätt kan ses som 
ett medvetet val för att bygga en relation med intressenterna. Liksom artiklarna kommunicerar 
bloggen CSR-arbetet men skillnaden är att bloggen är ett forum för aktuella nyheter. Vi anser att 
syftet med en blogg är att kommunicera på ett personligt sätt där det bör finnas möjlighet till en 
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dialog. Så som Gina Tricot’s blogg är idag kommunicerar den inte ett tillräckligt personligt 
uttryck för att man som läsare ska vilja bli uppdaterad. I och med att det inte finns ett 
kommentarsfält skapas ingen tvåvägskommunikation mellan avsändare och mottagare, vilket är 
en viktig del i en blogg. Utöver bloggen vill Gina Tricot skapa en känsla och förmedla deras syn 
på hållbarhetsarbete genom ett videoklipp. Avsändaren är Gina Tricot men budskapet förmedlas 
via företagets Design- och Inköpschef. Genom Gina Tricot’s val av budbärare skapas 
trovärdighet, och det stärks av dennes titel och kunskap om produktionen. Att genomgående i 
alla texter använda sig av bilder och illustrationer gör att budskapen blir lättare att ta till sig 
eftersom CSR är ett omfattande område som kan vara svårt att greppa. Genom att använda 
visuell kommunikation skapas en enhetlig och sammanhängande struktur som leder till att läsaren 
känner igen sig vart på sidan de än befinner sig. Denna igenkänning som byggs upp grundar sig i 
det strategiska val som Gina Tricot gjort för att sprida sitt CSR-budskap. 

5.1.2 Hållbarhetsredovisning 2012 

Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan och redovisar sammantaget liknande 
innehåll som resten av “The Good Project”-sidan. Att Gina Tricot publicerar en 
hållbarhetsredovisning på hemsidan för offentligheten att ta del av gör att det skapas en ny status 
för “företagets jag”. På så sätt visar Gina Tricot lika mycket för sig själva att de existerar som för 
sina intressenter och därmed skapas en ny status (Morsing, 2006:174). Rapporten är framtagen 
enligt GRI och följer en standardmall för innehåll och disposition. Genom att utgå från en 
internationell och väletablerad mall kan materialet upplevas som kvalitetssäkrat vilket automatisk 
ger trovärdighet (Frostenson, 2011:135). Att som Gina Tricot stärka sitt arbete genom att 
använda en accepterad struktur gör även att texten accepteras av läsaren. Det huvudsakliga temat 
i rapporten är att redovisa för intressenter om deras pågående hållbarhetsarbete och framtida 
satsningar. Det tar sig uttryck i innehållet där Gina Tricot presenterar medlemskap och 
samarbeten med organisationer samt en vilja till att utvecklas och göra skillnad. Texten är av 
formell karaktär med ett sakligt språk, dock är användandet av fackord begränsat. En möjlig 
anledning till detta är att texten fördelaktigt anpassats för intressenterna för att i slutändan gynna 
Gina Tricot. Genom att anpassa språket kommuniceras budskapet på ett annat sätt än om 
rapporten skulle följa en mer traditionell form, och detta påverkar hur intressenterna tar till sig 
budskapet. Dispositionen är modern och kan liknas vid ett modemagasins typsnitt och 
illustrationer. Eftersom Gina Tricot’s främsta intressent är modeintresserade kvinnor tilltalar 
denna form i och med att den lockar till läsning och mjukar upp en annars tung och formell text. 
Det tyder på att Gina Tricot har tänkt på mottagaren och anpassat formen därefter. Sammantaget 
att Gina Tricot presenterar och kommunicerar en hållbarhetsredovisning leder till en förstärkning 
av företagets legitimitet som visar att de är i linje med omvärldens värderingar (Borglund et al. 
2012:262). 

 

5.2 Lokal nivå 

Den lokala nivån visar på hur ord och fraser sammankopplas för att skapa mening. Nedan 
analyseras textens omtal, tilltal och attityder. 
 
5.2.1 Hemsida 
 
Omtal 
Genomgående i artiklarna och bloggen omnämner Gina Tricot sig själva som “vi” och “oss” för 
att skapa en enhetlig bild av verksamheten. De personer som kommer till tals ingår på olika sätt i 
verksamheten vilket gör att innehållet blir partiskt. Ett mönster som vi kunnat se är att de 
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intervjuer som finns i artiklarna är gjorda av personal på Gina Tricot och även besvarade av 
representanter för Gina Tricot. Det visar ett tydligt exempel på ett partiskt innehåll eftersom 
ingen utanför verksamheten kommer till tals.   
 
“Trots att det finns många utmaningar ser vi på Gina Tricot stor potential för fortsatt produktion 
i Indien” (Gina Tricot, 2013). 
 
Genom att visa en öppenhet och ärlighet i sina brister i CSR-arbetet ges läsaren en bild av att de 
inte döljer något och eftersom det är Gina Tricot själva som kritiserar sitt arbete när de pratar om 
nuvarande projekt och framtida utveckling, framställs även det partiskt. På ytan verkar det 
fördelaktigt att visa sig öppna och väl insatta men vid en djupare granskning upptäcker man 
brister i deras kommunikationssätt och image (Fernholm, 2013:47). 
 
Avsändaren påverkar hur man tar till sig en text och det går att identifiera att avsändarna till Gina 
Tricot’s artiklar skiljer sig. Detta kan bero på innehållet, det som går att se är att när det handlar 
om samarbeten med organisationer och projekt som Gina Tricot är delaktiga i är det en personlig 
avsändare som benämns med fullständigt namn. Är det däremot tips och råd till konsumenterna 
är avsändaren otydlig och benämns ofta som “Gina Tricot” eller “The Good Project team”. 
Denna iakttagelse skulle kunna vara en slump men eftersom det går att se ett tydligt mönster 
finns det inga garantier på att fallet skulle vara så, det visar snarare på ett strategiskt val från 
företagets sida. Det första som man möts av i bloggen är en presentation av innehållet och en 
kort beskrivning om “The Good Project team”. Det framgår inte vem som skriver bloggen utan 
det förutsätts att man som läsare ska förstå att det är teamet som ligger bakom inläggen. Varje 
blogginlägg avslutas med namn på den som skrivit men utöver det finns ingen mer information 
om avsändaren. Denna otydlighet skapar en förvirring hos läsaren vilket påverkar trovärdigheten. 
Tanken om att bygga en relation med mottagarna faller i och med förvirringen och det skapas ett 
avstånd istället för en närhet, vilket är syftet med en blogg. Hur Gina Tricot omtalar sig själva i 
bloggen är genomgående “vi”. I relation till om de istället hade använt “Gina Tricot” om sig 
själva skulle tilltalet uppfattas mer formellt och sakligt. “Vi” ger ett intryck av att Gina Tricot tagit 
ställning till det som skrivs och det upplevs därmed mer gediget. Det finns skillnader i hur man 
som läsare tar till sig texter och det är beroende på ordval. Genom att omtala sig själva som “vi” 
har Gina Tricot gjort ett val att kommunicera på ett för dem äkta och nära sätt. 
 
Tilltal 

 
“Hi! This is where you find news, updates on our ongoing corporate social responsibility projects. 
Read our articles, browse the blog and get all facts you need about our CSR efforts. Right here, 
right now”. (Gina Tricot, 2013) 
 
Det första man möts av på “The Good Project”-sidan är en inbjudande text som är direkt riktat 
till den som läser. Texten blir personlig med ett inledande “Hej” vilket direkt öppnar upp för en 
dialog. Därefter följer en sammanfattning om vad som finns att läsa på sidan, detta kan kan tolkas 
som uppmaningar och vad Gina Tricot vill att deras läsare ska ta del av. Vid vissa ställen på “The 
Good Project”-sidan leder Gina Tricot läsaren i en särskild riktning med hjälp av pilar och andra 
symboler för att tala om för läsaren vad som bör läsas. På detta sätt styr Gina Tricot över läsaren 
och vad för innehåll som anses viktigt. Genom att använda texter som kan liknas vid personliga 
meddelanden som riktar sig till alla som läser, försöker Gina Tricot skapa en relation med läsaren. 
Det går även att se i deras ordval i texten, “We’ve gathered some useful information for you right 
here”, orden “användbar” och “för dig” visar på omtanke och att man som läsare är viktig för 
dem. 
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Avståndet mellan avsändare och läsare på en hemsida har ofta ett stort avstånd eftersom 
avsändaren inte vet garanterat vem som läser. Det krävs ett aktivt val av läsaren för att ta del av 
informationen som finns under “The Good Project”. Eftersom det inte finns någon direkt 
uppmaning på startsidan till att ta del av hållbarhetsarbetet måste läsaren ha ett intresse. För att 
närma sig mottagaren använder sig Gina Tricot av tilltal om “vi” i relation till “du”. De talar 
aldrig i former som “ni”, vilket tyder på att de inte pratar till läsarna som grupp utan försöker 
skapa en mer direkt och personlig kontakt genom “du”. Att tala till läsarna som grupp kan 
medföra antaganden om att Gina Tricot i sin tur förutsätter att gruppen har liknande värderingar 
och uppfattningar om dem. Det kan också medföra att vissa läsare känner sig inkluderade medan 
andra blir exkluderade i texten. I blogginläggen finns ingen tydlig mottagare, innehållet är inte 
riktat direkt till någon eller skrivet för en grupp (Morsing, 2006:175). Det används varken tilltal 
som “du” eller “ni” i texterna. Utan tilltal är det svårt att utläsa vem som egentligen är eller borde 
vara mottagare av innehållet. För att en blogg ska vara ett effektiv kommunikationssätt krävs ett 
tilltal för att skapa relationer. Kommunikation handlar om att stärka och förbättra en relation och 
utan tilltal försvåras relationsbyggandet vilket gör att bloggen tappar sin mening och frågan om 
bloggen är till för dem själva eller kunderna kan därför ifrågasättas (ibid). 
 
Attityder 
Vidare i vår analys går det att identifiera tydliga exempel på att Gina Tricot tar ett antal 
ställningstaganden. Syftet med att visa sin ställning är att informera om vad just Gina Tricot står i 
olika frågor. Genom att ta upp hållbarhetsfrågor får inte bara mottagarna den önskade bilden av 
hur de arbetar utan de sätter också krav på sig själva att leva upp till de ställningstaganden som 
tagits (Morsing, 2006:175).   
 
“Vi som jobbar på Gina Tricot gillar djur. Alltså faller det sig naturligt för oss att ta tydlig 
ställning för djurens välmående” (Gina Tricot, 2013). 
 
Genom tydliga ställningstaganden förmedlas företagets attityder och värderingar kring vad som 
för dem är korrekt. Attityder och värderingar kommer till uttryck i språket och det ser man tydligt 
i nedanstående citat. 
     
“Vi är stolta över att så ett frö för bättre bomull.” 
 
“Vi törs säga att vi är mycket stolta över vårt dagliga miljöarbete” (Gina Tricot, 2013). 
 
Citaten sägs i olika sammanhang men har samma grundbudskap. Det första handlar om ett 
externt samarbete som Gina Tricot vill uppmärksamma och visa att de känner för arbetet. Det 
andra är liknande men syftar istället på Gina Tricot som verksamhet. Genom att lägga till ordet 
“törs” istället för att uttryckligen säga att de är stolta skapas en viss känsla av mänsklighet vilket 
ger en annan innebörd. Att prata om sig själva kan upplevas svårt men genom att visa sig 
ödmjuka blir inte budskapet lika laddat. Således går det även att se att Gina Tricot bekräftar sig 
själva utifrån de ställningstaganden som görs genom att lyfta sina prestationer i form av positiva 
citat som “[…] det här känns riktigt bra” och “[...] Framtiden ser bra ut”. Detta behov att 
bekräfta sig kan kopplas till en osäkerhet kring huruvida mottagarna känner förtroende för dem 
och hur de uppfattar sitt eget arbete. Genom att kontinuerligt i varje artikel bekräfta sig själva på 
detta sätt försöker Gina Tricot stärka bilden av sig själva (Morsning, 2006:175). 
 
I nästa citat används ordet “givetvis” för att visa på Gina Tricot’s attityd gentemot djur. 
Användandet av ordet ger en uppfattning om att det redan innan gjorts ett ställningstagande och 
att det finns förutfattade meningar kring frågan. 
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”Givetvis tillåter vi inte heller att våra produkter testas på djur” (Gina Tricot, 2013). 
 
Sammantaget går det att se att attityder och ställningstagande ofta kombineras för att uttrycka ett 
budskap. Gina Tricot’s attityder går att sammanfatta med “Vi är stolta över det vi gör men vi 
kommer alltid fortsätta arbeta för att bli bättre”. Med andra ord, för Gina Tricot kommer strävan 
efter utveckling alltid att leda arbetet framåt.  
 
“Att ta hand om sina kläder är smart och kul – och du gör samtidigt miljön en tjänst”  
(Gina Tricot, 2013). 
 
Utöver ställningstaganden går det även att identifiera ett antal uppmaningar som texten 
förmedlar. Huvudsakligen handlar det om tips på vad konsumenterna kan göra för att bidra till en 
bättre miljö. Genom direkta uppmaningar till att tvätta och sköta sin kläder på ett miljömedvetet 
sätt kommunicerar Gina Tricot kunskap och engagemang kring frågan för att öka 
medvetenheten. Ordvalen spelar stor roll för hur man uppfattar budskapet, karakteristiskt för 
texterna är användandet av värdeladdade ord som till exempel “utmärkt”, “toppen” och 
“snygga”.  
 
”Tänk att vi kan få bära plagg där någon broderat pärlorna för hand. Vilken vardagslyx!”  
(Gina Tricot, 2013). 
 
Detta förstärker deras eget arbete och läsaren får en positiv känsla gentemot det samma. Denna 
form av kommunikation blir då som ett vanligt samtal mellan människor i syfte att skapa dialog. 
Dock upplevs dessa ord i det här fallet som utstickande och säljande eftersom många artiklar 
saknar detta innehåll. Till följd av detta sänks trovärdigheten och budskapet känns konstlat.     
I bloggen görs antaganden om att man som läsare är intresserade av att få en inblick i “deras goda 
sidor” (Morsing, 2006:175). Dessa antaganden grundar sig i att Gina Tricot anser att frågan kring 
mode och hållbarhet är aktuell, därför blir innehållet riktat mot en nischad grupp. Redan där sätts 
en ram för bloggen där attityderna tydligt träder fram. Attityderna visar på en vilja att vara 
transparenta, dock blir innehållet konstruerat. Eftersom de redan gjorts antaganden om att 
läsarna är intresserade och förmodligen även har kunskap om frågan uppfattas inte den bild som 
Gina Tricot visar verklig. I det första inlägget skriver Gina Tricot om varför de startar en blogg, 
“[...]to tell you more about what we do and to give us the chance to hear what you think”. De 
säger sig vilja ha en öppenhet och inblick kring vad de arbetar med och uppmuntrar till dialog 
med läsaren. Dock finns det ingen möjlighet till att kommentera direkt i bloggen, utan man länkas 
automatiskt till Facebook för att endast sprida inlägget. Att man inte kan kommentera i rätt 
kontext gör att Gina Tricot inte offentliggör den respons de får. Detta säger emot deras egna ord 
och gör sidan kontrollerad eftersom kritik och åsikter inte kan uttryckas (a.a:177). Den direkta 
dialog som läsare uppmuntras till i bloggen och som borde finnas existerar inte, Gina Tricot säger 
alltså en sak och gör en annan vilket får konsekvenser i kommunikationen av CSR-arbetet och 
relationen till mottagarna (Fernholm, 2013:43). 

5.2.2 Hållbarhetsredovisning 

Omtal 
I hållbarhetsredovisningen omtalar Gina Tricot sig genomgående med “vi” och “vår”. Många 
stycken inleds med “Gina Tricot” för att sedan fortsätta med att omtala sig som “vi”. 
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”Gina Tricot arbetar kontinuerligt med produkternas kemikalieinnehåll. Vi följer gällande 
lagstiftning och allt eftersom nya lagkrav ställs arbetar vi aktivt för att fasa ut ämnen. Vi ser det 
som en utmaning att hitta bättre och mer miljövänliga alternativ med samma funktion [...]”  
(Gina Tricot, 2013). 
 
Eftersom det i grunden är en formell text använder de sig av “Gina Tricot” i sitt omtal, dock 
används “vi” för att göra språket mindre formellt och anpassat till målgruppen. Det gör också att 
Gina Tricot lägger egna värderingar i innehållet där ställningstaganden och åsikter uttrycks. Hur 
Gina Tricot omtalar sig själva och använder sig av “vi” i texterna får olika betydelser beroende på 
om det är i rapporten, artiklarna eller bloggen. De använder sig genomgående av liknande omtal i 
alla texter, men beroende på i vilken kontext det står tolkas omtalet olika av läsaren och får andra 
innebörder vid en jämförelse. Genom att variera omtalet i rapporten uppfattas texten mer 
informell vilket kan göra att fler tar till sig texten, till skillnad från om den genomgående skulle ha 
ett formellt språk då det skulle krävas ett större intresse av läsaren för att ta del av innehållet. 
 
”Gina Tricot är medlem i Better Cotton Initiative sedan hösten 2011. En del av medlemskapet är 
ett samarbetsprojekt med Lindex, KappAhl och MQ, där vi stödjer utbildning av bomullsodlare i 
Gujarat, Indien [...]” (Gina Tricot, 2013). 
 
I och med att Gina Tricot ingår samarbeten med andra företag och organisationer i sitt 
hållbarhetsarbete omnämns alltid dessa i relation till Gina Tricot (Borglund et al. 2012:39). Det 
bygger upp argument för att stärka trovärdigheten i deras arbete och visar på välvilja att 
tillsammans göra en förändring, konkurrensen bland modeföretagen läggs åt sidan till förmån för 
en gemensam kamp för utveckling. Sammantaget handlar CSR om ett värdeskapande hos 
intressenter och genom att framställa sig själv som ett idealiskt företag i relation till andra 
förstärks Gina Tricots image (Morsing, 2006:175). 
 
”Det ansvarsfulla modeföretaget måste alltså kunna hantera många typer av 
hållbarhetsutmaningar, men ställs samtidigt inför den övergripande utmaningen att inte ha insyn i 
eller påverkan på hela produktionskedjan [...]” (Gina Tricot, 2013). 
 
I citatet ovan berättar Gina Tricot vad som krävs av ett ansvarsfullt modeföretag och vid vidare 
läsning tas även ställningstaganden för vad som är avgörande i ett sådant hållbarhetsarbete. 
Genom att först allmänt nämna hållbarhetsutmaningar i textil- och modebranschen och sedan 
“lösningar” på problemen för ett ansvarsfullt modeföretag, och sedan gå in på att Gina Tricot 
arbetar exakt med dessa lösningar bygger texten upp underliggande argument för att deras arbete 
ska verka “rätt”. Implicit utger sig Gina Tricot för att vara ett ansvarsfullt modeföretag och 
underförstått görs även ett ställningstagande i syfte att framställa sig själva som ansvarsfulla utan 
att direkt säga det (Morsing, 2006:175). 
 
 
Tilltal 
Det finns inget direkt tilltal i form av “du”, “ni” eller “kunder” i texten. Språket håller sig formellt 
i tilltalet och följer en genre likt en rapport. Överlag kommunicerar rapporten med läsaren men 
det finns ingen antydan på ett direkt relationsskapande mot en specifik mottagare. Det närmsta 
texten kommer ett tilltal mot deras största intressentgrupp, är layouten som skapar associationer 
till ett uppslag i ett modemagasin, vilket i sin tur riktar sig till modeintresserade kvinnor. Ur det 
perspektivet har texten ett tilltal till sin målgrupp, i övrigt ses rapporten som allmän. 
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“Under 2012 har vi arbetat med att knyta samman våra leverantörer med leverantörer av Better 
Cotton, för att på så vis försöka få in materialet i vår produktion och skapa en mer transparent 
råvarukedja.” (Gina Tricot, 2013). 
 
Som citatet ovan visar finns det en del vaga tilltal där deras leverantörer benämns genomgående 
som “våra leverantörer” och formen tyder på att det finns en medvetenhet kring vem som är 
mottagare. Dock är det svårt att besvara frågan vem som texten syftar till genom att det inte går 
att identifiera några specifika tilltal i texten. Det första man möts av i texten är “VD:n har ordet”, 
vilket är en klassisk inledning för många hållbarhetsredovisningar och standard enligt GRI, och 
där man kan utläsa ett slags tilltal. 
 
“Vi har blivit mer öppna inför vår omvärld. Vi berättar mer om vårt arbete, framförallt på vår 
hemsida, men även genom att vi deltar i seminarier, debatter och media[...]” (Gina Tricot, 2013). 

 
Utifrån citatet ovan kan man dra slutsatser om att de som bör nås av denna text är för dem som 
är intresserade och vill få en större inblick i verksamhetens arbete. Men främst talar Gina Tricot 
till sig själva genom att vilja redovisa sitt arbete och bli synliga i omvärlden genom att säga, “Det 
stärker vårt varumärke, inte minst genom att större synlighet i hållbarhetsfrågor gör oss till den 
attraktiva arbetsgivare vi vill vara [...]”. Återigen är Gina Tricot tydliga i sin kommunikation och 
måna om att sprida budskapet om att de tar ansvar. Genom att lyfta det i den här kontexten får 
det en saklig innebörd eftersom en hållbarhetsredovisning överlag står i en kontext som av många 
uppfattas seriös. I jämförelse med texterna på hemsidan använder sig Gina Tricot ett annat sätt 
att tilltala och omtala sina mottagare i rapporten. Överlag finns det ett säkrare förhållningssätt 
kring deras arbete för i rapporten stärker och bekräftar dem sig inte som man kunnat identifiera i 
övriga texter. Det är som att rapporten gör ett ställningstagande i sig där den visar att det som 
står redan är legitimt och Gina Tricot behöver därför inte bekräfta sig själva i samma 
utsträckning. Rapporten följer en standardmall, ger starka argument som bärs upp med tydlig 
statistik och fakta och blir därigenom accepterad. 
 
 
Attityder 
I hållbarhetsredovisningen påvisar Gina Tricot en del attityder och ställningstaganden. I texten 
uttrycker Gina Tricot även en hel del värderingar som syftar till att skapa en medkänsla hos 
läsaren. 
 
“Vi har givetvis även ett stort hjärta för varandra.” 
 
“Hjärtat är stort hos Gina Tricot och vi bryr oss om vår omvärld. Det gör att vi har engagerat oss 
i projekt som stöttar framför allt barn i länder med svåra förhållanden, till exempel i våra 
leverantörsländer, men även projekt i vår egen närhet” (Gina Tricot, 2013). 
 
Dessa citat anspelar på känslor hos läsaren då Gina Tricot visar empati för sin omvärld och sig 
själva. Det skapar associationer till att känna en slags värme gentemot företaget och dess 
handlingar. I och med att man här får en specifik beskrivning av arbetet bygger man som läsare 
upp en bild av den önskade föreställningen som Gina Tricot vill att man ska se (Fernholm, 
2013:46). I hållbarhetsredovisningen talar Gina Tricot om deras förmåga “[...] att snabbt matcha 
efterfrågan med produktion och därmed erbjuda nya plagg till ett lågt pris”. Därmed tar Gina 
Tricot ställning gentemot sina kunder i och med att de säger att de håller sitt löfte om “[...] att ge 
våra kunder mycket mode för lite pengar”. När Gina Tricot först säger att de tar snabba beslut i 
produktionen och samtidigt vill granska sin verksamhet och ha kontroll på hela värdekedjan är 
frågan om det verkligen fungerar i praktiken. Attityden kring att hållbarhetsarbetet ska verka 
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långsiktigt är ett ledande argument för företaget, samtidigt står de för snabba förändringar i 
produktionen vilket gör att avståndet mellan dessa två ställningstaganden är långt (Borglund, De 
Geer & Hallvarsson, 2008:115). Hur kopplingen ser ut däremellan presenteras inte utan lämnas 
osagt. Om detta är ett medvetet val är svårt att analysera, vid en ytlig analys är inte detta 
framträdande på samma sätt utan det krävs en djupare förståelse för att kunna identifiera detta 
synsätt. Hur läsaren uppfattar sammanhanget i texten ifrågasätts då eftersom informationen tar 
olika riktningar, trovärdigheten kan därför bli tvivelaktig. Överlag finns det ett säkrare 
förhållningssätt kring deras arbete i rapporten. Det finns en antydan till självsäkerhet i attityden 
som inte kunnat identifieras på samma sätt i övriga texter på hemsidan, utan här stärks argument 
tydligt upp med statistik och fakta med ställningstaganden och omdömen om sig själva i form av 
beröm. 
 
I slutet av rapporten finns kontaktuppgifter till de CSR-ansvariga på Gina Tricot där läsaren 
uppmuntras till att höra av sig med frågor eller kommentarer. Detta tyder på en öppenhet och ger 
läsaren ett namn på vem som står bakom informationen vilket stärker trovärdigheten. De 
uppgifter som redovisas är dock endast namn och telefon, hade det funnits en mailadress är 
chansen större att kontaktpersonerna skulle mötas av negativ kritik eftersom det krävs ett mer 
aktivt val att föremedla en sådan åsikt personligen via telefon. Om ett CSR-budskap uppfattas 
negativt hos allmänheten slår det ofta tillbaka via autokommunikation och företaget börjar då 
tvivla på sig själva. Genom att minimera chanserna för negativ kritik ställer sig därför Gina Tricot 
utanför i den mån det går (Morsing, 2006:176). 
 

5.3 Resultat av analys 

Frågeställning: Hur kommunicerar Gina Tricot sitt CSR-arbete utifrån ett globalt och lokalt 
perspektiv? 
 
Gina Tricot har valt att kommunicera sitt CSR-arbete genom ett samlat projekt vid namn ”The 
Good Project”. Detta samlingsprojekt innefattar allt CSR-arbete i form av artiklar, blogginlägg 
och videoklipp på hemsidan samt en hållbarhetsredovisning. Samtliga artiklar och blogginlägg 
innehåller information och fakta kring deras eget arbete. För allt publicerat material på hemsidan 
står Gina Tricot som avsändare och innehållet handlar om deras egen produktion, arbetsprocess 
och verksamhet. Genom att även publicera en hållbarhetsredovisning stärker de sitt arbete 
genom att använda sig av en accepterad struktur och det gör att Gina Tricot lägger sig i linje med 
omvärldens värderingar (Borglund et al. 2012:262). Att Gina Tricot väljer att kommunicera sina 
CSR-budskap genom egna kanaler är ett resultat av mediernas sätt att belysa samhällsfrågor inom 
klädindustrin. Till följd av mediernas dagordning ökar konsumenternas medvetenhet kring 
hållbarhet vilket i sin tur gör att Gina Tricot ser medvetenheten som en drivkraft till att 
kommunicera sitt CSR-arbete (Borglund et al. 2012:103–104). Mediernas debatt om klädindustrin 
är något som många modeföretag påverkas av och måste rätta sig efter för att hålla sig 
konkurrenskraftiga (Borglund, 2011:108). Därför har Gina Tricot integrerat sitt CSR-arbete som 
en bestående del i det vardagliga arbetet för att visa sin bild till omvärlden eftersom de ändå blir 
granskade (Borglund et al. 2012:258).  
 
För att besvara frågan om hur Gina Tricot kommunicerar kan man säga att Gina Tricot främst 
kommunicerar till sig själva genom att vilja redovisa sitt CSR-arbete och göra sig synliga för 
omvärlden (Morsing, 2006:175). Egentligen blir det huvudsakliga i kommunikationen att de själva 
stärker sin identitet genom att existera i offentligheten, snarare än relationsskapande med 
intressenter (Fernholm, 2013:46). På den globala nivån kommunicerar Gina Tricot sitt CSR-
arbete genom ett antal strategier som ska öka transparensen mot allmänheten för att ge rätt bild 
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av dem själva (Borglund et al. 2012:259). Det huvudsakliga temat visar på att Gina Tricot vill dela 
sitt CSR-arbete till intressenterna och har genomgående tänkt på vem som är mottagare och 
anpassat formen därefter. Gina Tricot har en strävan att arbeta långsiktigt med hållbara CSR-mål 
och genom att kommunicera och sprida sina åsikter och värderingar byggs en relation med 
företagets intressenter som syftar till att bli långvariga. Att genom kommunikation bygga och 
stärka relationer på lång sikt underlättar arbetet med att förmedla budskapet (Ledin & Moberg, 
2010:158). För Gina Tricot är det viktigt att skapa relation med sina intressenter eftersom 
medierna påverkar människors attityder och handlingar (Bruhn Jensen, 2009:117). Via medierna 
får intressenterna en granskande inblick i branschen och det påverkar i sin tur hur Gina Tricot 
måste arbeta med sin CSR-kommunikation för att uppfattas som trovärdiga (Morsing, 2006:175–
176).  
 
Utifrån ett lokalt perspektiv tar Gina Tricot ställning i aktuella frågor och förmedlar sin åsikt 
kring ämnet samt visar öppenhet med sina egna värderingar och vad företaget står för. Att Gina 
Tricot tar ställning visar övergripande på hur deras CSR-arbete ser ut och hur de behandlar CSR-
frågor. Hur de väljer att kommunicera sitt omtal och tilltal styr hur texterna uppfattas av 
mottagaren. Utifrån analysen har några mönster identifierats kring hur Gina Tricot valt att lägga 
fram sig själva och kommunicera med andra. Det första är att Gina Tricot omtalar sig 
genomgående med ”vi” vilket visar på att de försöker skapa en närhet och en personligare bild av 
företaget. Vidare uppmanar de läsaren i sitt tilltal där Gina Tricot styr sin läsare mot vad för 
innehåll som anses vara viktigt. Slutligen sätter Gina Tricot implicit ramar kring hur de bör 
uppfattas genom att uttrycka ställningstaganden och värderingar (Morsing, 2006:175).  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan Gina Tricot’s strategier för CSR-kommunikation grunda sig i viljan att 
göra sig legitima i samhället, med en önskan att skapa trovärdighet och få förtroende från sina 
intressenter är detta ett sätt att möta mediernas granskning. Utifrån denna analys går det att 
identifiera att Gina Tricot’s grundtanke i CSR-arbetet grundar sig i att bli accepterade i samhället. 
Att sträva efter legitimitet anses vara en av drivkrafterna till att arbeta med CSR och det har Gina 
Tricot som ledande idé i arbetet att övertyga omvärlden om att de är ett ansvarsfullt modeföretag 
(Beckmann, Morsing & Reisch, 2006:19). 
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6 Diskussion 

I det sista avsnittet redogörs för de slutsatser som studien har utmynnat i där syfte och frågeställning besvaras och 
diskuteras. Därefter följer en avslutande diskussion kring Gina Tricot och fenomenet hållbarhet inom 
klädindustrin. Slutligen ges förslag för framtida forskning inom ämnet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och skapa förståelse för hur klädkedjan Gina Tricot 
kommunicerar sitt CSR-arbete samt om intressenternas krav och den mediala uppmärksamheten 
kan vara bidragande faktorer till det. Genom att analysera deras publicerade texter på hemsidan 
och deras hållbarhetsredovisning, med textanalys som metod har vi kunnat identifiera ett antal 
strategier och mönster i kommunikationen. Vi har även med stöd av teorierna 
autokommunikation och dagordningsteorin samt mediernas roll i samhället kunnat analysera 
materialet för att sedan dra slutsatser om hur klädkedjan Gina Tricot skapar och sprider sina 
CSR-budskap till sin omvärld.  
 
Det förhållningssätt som Gina Tricot använder sig av i sin kommunikation grundar sig i att skapa 
en legitimitet i samhället. CSR och hållbarhet är en samhällsfråga som engagerar omvärlden och 
till följd av den aktuella debatten som skapas av medierna och som inte ser ut att avta, utan 
snarare öka gör medvetenheten att ständigt vara granskande väldigt påtaglig för företag. 
Mediernas makt att sätta dagordningen och därmed belysa de händelser och nyheter har en 
betydande ställning för vad som i samhället ska anses viktigt är av stor betydelse för många 
företags CSR-handlingar. Idag granskas dock inte företagen enbart genom medierna, utan med 
den digitala utvecklingen har begreppet att sätta agendan fått andra betydelser och en större 
spridning vilket skapar en annan typ av öppenhet och insyn i branschen. Nu står även 
intressenter och särskilt konsumenter som granskare gentemot företagen.  
 
Mediernas makt att sätta dagordningen och den digitala utvecklingen är två bidragande faktorer 
till varför Gina Tricot ser det nödvändigt att sprida och skapa transparens till sitt CSR-arbete. Det 
ställer i sin tur krav på företagen, specifikt inom klädindustrin att skydda sin verksamhet och 
framförallt image mot kritik. Sammantaget är kommunikationen en otrolig viktig del i själva 
arbetet, hur Gina Tricot väljer att framställa sig som ett ansvarsfullt modeföretag och 
kommunicerar med sina intressenter och sin omvärld. Likväl som att Gina Tricot kommunicerar 
ut sitt CSR-arbete, kommunicerar de lika mycket tillbaka till sig själva. Det Gina Tricot förmedlar 
speglar en verklighet, och det är den bilden som tas emot och uppfattas av andra. I slutändan 
stärker det Gina Tricot’s eftersträvade bild och identitet.  
 
Vår forskning har endast behandlat en textanalys av Gina Tricot’s offentliga information kring 
deras CSR-arbete och har därmed inte gett svar på hur dessa texter uppfattas av omvärlden, utan 
endast av oss själva. Ändå kan det vara intressant att diskutera vad det gör för Gina Tricot att 
kommunicera sitt CSR-arbete till omvärlden. Frågan är egentligen om ett företag bör synas eller 
inte synas och i vilken utsträckning. Forskning visar att desto mer ett företag väljer att exponera 
sitt CSR-arbete och framställa sig som ”gröna”, desto mer troligt är det att företaget drar till sig 
kritisk uppmärksamhet bland dess intressenter (Morsing & Schultz, 2006:136). Att förmedla sitt 
CSR-arbete ger oftast positiva reaktioner hos intressenterna, men studier visar även på att om ett 
företag arbetar för intensivt och i princip gör reklam för sitt CSR-arbete kan konsumenter tappa 
trovärdigheten för företaget och istället börja ifrågasätta deras arbete allt mer (Morsing & Schultz, 
2006:136). Vi menar att hela fenomenet kring CSR och klädindustrin är komplext och debatten är 
stor, i och med sociala medier och den öppenhet som finns på internet kan vem som helst sprida 
sin åsikt vilket skapar ännu större uppmärksamhet kring frågor. Det gör att det krävs en 
medvetenhet i strategierna om man ska engagera sitt företag i CSR. Samhället har accepterat och 
ser samhällsansvar som en självklarhet, därför måste företagen göra detsamma för att uppfattas 
legitima och trovärdiga. Det är ett växande fenomen som snart interagerar i alla branscher, om 
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fem år kanske allt har förändrats, men idag är det mest väsentliga hur ett företag bör arbeta med 
CSR och hållbarhet och inte längre lika relevant vad de gör. 
 

6.1 Framtida forskning 

Gällande framtida studier kring CSR och hållbarhet bland företag spelar forskare en viktig roll i 
utvecklingen av kunskap och användningen av dessa (Borglund, 2011:114). Det är genom 
forskningen inom fältet som utvecklingen av begreppen tar nya former och 
användningsområden, och med tanke på att detta relativt nya fenomen i samhället ser ut att växa 
sig allt större krävs nya sätt att se på det också (ibid). När man tittar på den tidigare forskningen 
som bedrivits kan vi konstatera att det saknas relevant forskning kring hur företag kommunicerar 
sitt CSR-arbete och hur intressenterna egentligen påverkas av detta, och hur det i sin tur påverkar 
företaget tillbaka. Detta är en riktning vi ser skulle kunna bli ett bra underlag för en framtida 
forskning, just kring hur kommunikationen av CSR ser ut och hur den anpassas och påverkas 
beroende på olika faktorer i samhället. 
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