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1. Inledning 
Det blir allt viktigare för företag att vara med och ta ansvar för globala utmaningar som 

klimat- och miljöfrågor, ekonomi och socialt engagemang. Medvetna konsumenter ställer 

krav, vilket innebär att detta anses vara viktiga konkurrensmedel. Det kan därför vara 

angeläget för företag att framhålla arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR), vilket 

innebär att företag ska verka för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i samhället. 

Modeindustrin balanserar mellan ambitionen att ständigt attrahera kunder att konsumera mer 

samt till kravet på att företag bör förhålla sig till socialt- och miljömässigt ansvar. Uppsatsen 

avser att belysa hur företaget Lindex CSR-arbete uppfattas av deras kunder och därigenom 

skapa förståelse kring hur en del av konsumenterna i samhället uppfattar Lindex arbete med 

CSR. Följaktligen bidra med ett nytt perspektiv angående sociala, miljömässiga och 

ekonomiska ansvar för Lindex i samhället. Studien syftar till att undersöka Lindex kunders 

medvetenhet gällande hur Lindex arbetar med CSR. Corporate Social Responsibility är en del 

av Lindex verksamhet samt ett omdiskuterat begrepp som blivit centralt på senare tid. 

Intresset gällande sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor är centrala för företag, det kan 

uppfattas att det borde vara en naturlig del för företag att arbeta för miljö och sociala aspekter. 

CSR tillämpas som en strategi för hur företag kan medverka i försök till socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande. I relation till att fler företag engagerar sig i CSR-frågor skapas 

det ett större intresse, således formar konsumenterna egna uppfattningar om företagens CSR-

arbete. Lindex kunders uppfattningar kan ha en väsentlig roll i förhållande till företagets bild i 

samhället, eftersom Lindex är ett företag som bidrar med engagemang i CSR-frågor.  

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ge en djupare förståelse för Lindex kunders uppfattningar av företagets 

arbete med Corporate Social Responsibility. CSR har blivit en viktig del av företagens 

strategiska kommunikationsarbete och det är därför relevant att förstå hur CSR-arbetet 

uppfattas från ett kundperspektiv och blir därför medie- och kommunikationsvetenskapligt 

intressant. Studien syftar att ge kunskap om kundernas uppfattningar gällande intresset för 

företag att bidra med socialt- och miljömässigt ansvar i samhället. Uppsatsen syftar dessutom 

till att undersöka hur Lindex kunder uppfattar företagets kommunikation gällande CSR. 

1.2 Problemformulering 

Studien undersöker Lindex kommunikation gällande Corporate Social Responsibility och hur 

den uppfattas av företagets kunder. Vi vill undersöka hur Lindex kunder förhåller sig till 
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företagets kommunikation gällande CSR, eftersom det har kommit att bli en strategisk del i 

marknadsföringen för Lindex. Detta på grund av att det i dagens samhälle har blivit allt 

viktigare att kommunicera gällande företagens ansvar i sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aspekter. Studien fokuserar om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar Lindex CSR-

arbete. Företagens engagemang gällande CSR-frågor har blivit mer uppmärksammat på senare 

tid vilket skapar högre krav på att framställa nya strategier för att förmedla budskapet 

gällande socialt och miljömässigt ansvarstagande. Den föreställning Lindex kunder har i dessa 

frågor är väsentligt eftersom konsumenternas uppfattning angående företagets CSR-arbete 

medverkar till föreställningar och spridningar av Lindex arbete med CSR (Dahlén och Lange 

2007:11). 

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i tre frågeställningar:  

 

 Hur upplever Lindex kunder företagets kommunikation gällande Lindex arbete med 

CSR? 

  

 Vilken betydelse uppfattar Lindex kunder att företagets CSR-arbete har för deras 

inställning till företaget? 

  

 Hur uppfattar Lindex kunder att de påverkas av dagens samhällsdebatt gällande CSR-

frågor? 

1.4 Bakgrund 

Fler företag lyfter i dag fram sitt arbete med CSR i marknadsföringen och 

kommunikationsarbetet. Lindex ambition är att vara en ledande modekedja och de beskriver 

att de är det mest hållbara, öppna och pålitliga företaget i branschen. Företaget uttrycker att de 

arbetar för ett hållbart samhälle tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder 

genom att vara innovativa, öppna och forma ett positiv resultat (Lindex 2016a). Lindex 

beskriver sin affärsidé som inspirerande och prisvärt mode, de omfattar ett sortiment med 

barn, dam och underkläder (Lindex 2016b). Lindex beskriver att hållbarhet förekommer i alla 

led av processen, från design till återanvändning och återvinning. Företaget uttrycker att de 

vill minimera miljöpåverkan genom att förståndigt använda jordens resurser samt vara måna 

om att ge anställda och fabriksarbetare respekt (Lindex 2016c). 
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I ett försök att arbeta för ett hållbart samhälle beskriver Lindex att varje beslut är 

betydelsefullt. Företaget beskriver att de på butiksnivå erbjuder återvinning av kläder, ökar 

användningen av ekologiska produkter samt ger instruktioner till kunderna om hållbar 

plaggvård (Lindex, 2016c). Lindex lanserade 2014 en modell som kallas ”Sustainability”, där 

de skapade en guide om hållbarhet för de kommande 60 åren. Lindex uttrycker att ambitionen 

är att minimera miljöpåverkan i alla delar av företaget (Skogsberg 2014). Följaktligen blir 

Lindex ett bra alternativ till hur företag arbetar och förhåller sig till CSR, eftersom Lindex 

genomgått förändringar i sin verksamhet i syfte att öka sitt sociala ansvarstagande. 
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2. Tidigare forskning 
Nedan beskrivs enligt vår uppfattning den viktigaste forskningen i relation till konsumenters 

uppfattningar om CSR och hur företag arbetar för att öka kundernas medvetenhet. Vi har 

utifrån detta framställt olika perspektiv som sätter problemet i sitt vetenskapliga 

sammanhang. 

2.1 Konsumenters kunskaper om Corporate Social Responsibility 

Shelley Wigleis (2008) menar att deltagare som blir informerade om ett företags CSR-arbete 

har större kunskap kring deras engagemang. Den ökade kunskapen som bildas ger en positiv 

attityd och ett större köpbeteende. Hennes studie syftar till att undersöka vilken påverkan 

kunskapen om företagets CSR-arbete har på konsumenter (Wigleis 2008). Forskning gällande 

CSR är ett område som är omdiskuterat. Forskarna Alan Pomering och Sara Dolnicars (2008) 

menar att det kan ha en betydande effekt på konsumenters beteende om de har information om 

CSR. Deras forskning fokuserar på de etiska problemen gällande CSR, i relation till att öka 

publiciteten av företaget på ett positivt sätt. Resultat tyder på att det är viktigt att delge CSR-

arbetet på ett internt plan, för att öka de anställdas tillfredsställelse och låta denna 

tillfredsställelse influera kontakten med kunderna. Således ses CSR som en relevant intern 

utmaning för att skapa positiv relation mellan kund och anställd (Pomering och Dolnicar 

2008). 

 

Liknande Shelley Wigleis (2008) samt Alan Pomering och Sara Dolincars (2008) menar 

Hakan Karaosman, Gustavo Morales-Alonso och Mercedes Grijalvo (2015) att CSR är en del 

av en marknadsstrategi. De har undersökt hur konsumenter från olika länder ser på CSR i 

modeindustrin. De diskuterar och försöker klargöra för den relation som finns mellan CSR 

och konsumenters beteende i ett internationellt perspektiv. Resultaten visar att konsumenterna 

är medvetna om att CSR är en form av marknadsstrategi. Hakan Karaosman, Gustavo 

Morales-Alonso och Mercedes Grijalvo (2015) menar att konsumenterna uttrycker att det 

endast borde förekomma för anställda inom företag, istället för att vara en strategi för att ge 

positiv publicitet. Dock menar forskarna att CSR kan användas som en marknadsstrategi 

endast när företaget indikerar på att göra det till en företagsmodell (Karaosman, Marales-

Alonso och Grijalvo 2015).  

 

En återkommande faktor är att arbetet med CSR uppmuntras av konsumenter om det inte är 

av anledningen att vinna på det finansiellt, med andra ord; att inte använda CSR som en 
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strategi för att skapa ökad publicitet. I Line Schmeltz (2012) undersökning favoriserades 

företag som arbetar med CSR av anledningar som inte är finansiella. Resultaten visar att 

företag som engagerar sig i CSR-arbete av egoistiska anledningar inte är lika uppskattade av 

konsumenterna eftersom dessa företag endast engagerar sig för att vinna på det ekonomiskt. 

Följaktligen menar Line Schmeltz (2012) att företag behöver förändra sin metod kring att 

kommunicera CSR till unga konsumenter, eftersom det kan behövas en mer direkt och öppen 

attityd kring CSR om företagen vill kunna engagera konsumenter i framtiden (Schmeltz 

2012). 

2.2 Konsumenters medvetenhet kring Corporate Social Responsibility 

Enligt Luisa Andreu, Ana B. Casado-Díaz och Anna S. Mattila (2015) är konsumenterna ofta 

omedvetna om företagens olika arbeten med CSR. De menar att det är väsentligt att 

företagens olika intressenter engagerar sig i CSR till följd av den omedvetenhet som finns 

bland konsumenterna. De menar att det finns tre faktorer som spelar in för att konsumenterna 

ska bli mer informerade om CSR, dessa tre är miljö- och sociala faktorer, sättet företag 

förmedlar budskapet kring CSR på, samt olika former av service som påverkas av kundernas 

attityder.  

 

Ki-Hoon Lee och Dongyoung Shin (2009) har undersökt relationen mellan konsumenters 

medvetenhet kring CSR och deras köpbeteende. Resultatet tyder på att det finns en signifikant 

positiv relation mellan konsumenternas medvetenhet och deras köpbeteende. Till skillnad från 

Luisa Andreu, Ana B. Casado-Díaz och Anna S. Mattila (2015) som menar att miljörelaterade 

faktorer påverkar konsumenters medvetenhet, visar denna studie andra resultat. 

Undersökningen beskriver att det bidrag som företag erbjuder till det sociala och lokala 

påverkar konsumenters köpbeteende. Det som företagen bidrar med till miljön har däremot 

inte någon större effekt på konsumenters köpbeteende (Lee och Shin 2009).  

 

Det kan finnas skillnader i val av inköp gällande miljöfrågor när det berör genusperspektiv. 

Kevin Morrell och Chanaka Jayawardhena (2010) gjorde en undersökning om sambandet av 

individuella skillnader när det gäller kön, ålder, inköp, rekommendationer och social 

opinionsbildning. De menar att kvinnor är mer benägna att köpa faire trade varor som är 

rekommenderade av andra. De uttrycker att det finns en skillnad mellan män och kvinnor, där 

kvinnorna är mer benägna att tänka hur produkterna de köper är tillverkade och om de är 

gjorda på ett rättvist sätt (Morrell och Jayawardhena 2010). 
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Konsumenters medvetenhet gällande klädesföretagens CSR-arbete har dessutom studerats. 

Forskaren Nic S. Terblanche (2014) menar att många kunder till de undersökta 

klädesföretagen inte visste att företagen engagerade sig i sociala frågor. Följaktligen menar 

Nic S. Terblanche (2014) att det är viktigt att anställda är medvetna om organisationens CSR-

arbete, för att kunna beskriva detta för kunderna och öka medvetenheten (Terblanche 2014). 

Det är således grundläggande hur arbetet med CSR ser ut inom den interna kommunikationen 

på ett företag, för att en trovärdighet ska avspeglas till företagets kunder. Jiyun Kang och 

Gwendolyn Hustvedt (2013) undersökte vad som skapar förtroende mellan företag och 

konsumenter. De föreslår att företag ska kommunicera kring de effekter arbetet med CSR har 

direkt till deras konsumenter, eftersom detta kommer ge konsumenterna ökat förtroende till 

företaget. När konsumenternas behov gällande CSR är i fokus, tillåts företaget att mer 

effektivt fördela sina resurser mot sociala ansvarsaktiviteter som skapar förtroende bland 

deras konsumenter. De menar att detta indirekt ökar företagets försäljning och ger ett positivt 

rykte.  

 

Massimo Battaglia et al. (2014) har undersökt länken mellan att företag arbetar med CSR och 

att sedan visa att de arbetar med det. Resultaten tyder på att det kan ha en betydande roll för 

företag att försöka påpeka deras arbete kring CSR i form av någon kollektion eller liknande. 

Forskarna Dong Shen, Joseph Richard och Feng Liu (2013) har dessutom diskuterat kring 

konsumenters medvetenhet angående hållbart mode. Deras resultat tyder på att konsumenter 

inte har kunskap kring vad hållbart mode innebär. Resultaten visar tecken på att konsumenters 

beslut kring hållbarhet påverkas av vad som publiceras i olika nyheter. Detta resultat 

förstärker Massimo Battaglia et al. (2014) i diskussionen kring att det är betydande för företag 

att påpeka deras arbete kring “Corporate Social Responsibility” i medier. Däremot indikerar 

Dong Shen et al. (2013) att publiken påverkas av det som publiceras i nyheter vilket bidrar till 

att konsumenterna lägger mer uppmärksamhet kring vilka produkter de köper. Denna 

uppmärksamhet bidrar i sin tur till att förbättra förhållandena där varorna tillverkas och 

samtidigt föra konsumtion och produktion närmare hållbarhet (Shen, Richard, Liu 2013). 

 

Till skillnad från Dong Shen et al. (2013) och Massimo Battaglia et al. (2014) har Emma 

Boulstridge och Marylyn Carrigan (2000) granskat konsumenters intresse gällande företags 

arbete med CSR. Deras resultat tyder istället på att företagets rykte påverkar konsumenters 
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köpbeteende, dock inte i den utsträckning som företagen påstår (Boulstridge och Carrigan 

2000). Magdalena Öberseder, Bodo B. Schlegelmilch och Verena Gruber (2011) hävdar att 

företags arbete med CSR inte påverkar det faktiska köpbeteendet hos konsumenter trots att de 

anser att det är något positivt. De menar att CSR är en komplex och hierarkiskt strukturerad 

process, där konsumenterna skiljer mellan kärnan och utomstående faktorer (Öberseder, B. 

Shlelmilch och Gruber 2011). 

 

2.3 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen beskriver “Corporate Social Responsibility” som ett omfattande 

begrepp, utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, med olika definitioner och 

tolkningar. Kunskaperna om vad CSR är och hur det används förklaras i olika avseenden med 

flera faktorer. Den tidigare forskningen beskriver att CSR bör synas i kommunikationen för 

att göra konsumenter medvetna kring begreppet. Det finns däremot inga konkreta svar kring 

hur CSR påverkar köpbeteendet rent generellt.     
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3. Teori 
Nedanstående kapitel beskriver teorier kring konsumtionsbeteende, livsstil, 

dagordningsteorin, CSR-logiker samt CSR som begrepp. 

3.1 Konsumtionsliv 
Zygmunt Bauman (2008) menar att konsumtion är något som alla gör dagligen, rutinmässigt 

och utan någon specifik planering. Således blir konsumtion en permanent och ofrånkomlig 

aspekt av livet. Under historien har konsumtionsaktiviteter eller konsumtionsrelaterade 

aktiviteter format relationer, liv och mönster. Zygmunt Bauman (2008) beskriver en 

betydelsefull brytpunkt som betecknas “konsumistisk revolution”, där övergången från 

konsumtion till “konsumism” blir central, konsumtionen blir en mer avgörande del i tillvaron 

(Bauman 2008:33-34). “Konsumism” blir en form av socialt arrangemang och ett resultat av 

vardagliga behov och begär som omvandlas till de viktigaste drivkrafterna i samhället och får 

en väsentlig roll i individers val. “Konsumism” är en egenskap hos samhället medan 

konsumtion är en syssla hos enskilda människor (Bauman 2008:36). Det som människor i den 

konsumistiska livsformen främst begär och längtar efter är att äga och samla objekt som ska 

ge välbefinnande åt sina ägare (Bauman 2008:37). Inom konsumismen förknippas inte lycka 

med tillfredsställelse av behov utan snarare om omedelbar användning och snabb ersättning 

från de föremål som tillfredsställer människan (Bauman 2008:39). 

 

Enligt Zygmunt Bauman (2008) handlar den konsumistiska epoken till stor del om att 

människan har begär att förvärva och samla, kasta bort och ersätta (Bauman 2008:45). För att 

tjäna dessa behov behöver ekonomin förlita sig på överskott och slöseri (Bauman 2008:47-

48). Förutom att vara överskottets och slöseriets ekonomi är konsumismen en tid då känslor 

går före förnuft. Konsumtionssamhället har en förmåga att göra missnöjet till ett system för 

tillväxt (Bauman 2008:57-58). Konsumtionssamhället står med andra ord för ett samhälle som 

gynnar, uppmuntrar och förstärker valet av konsumentbaserad livsstil och livsstrategi 

(Bauman 2008:63). Samhället erbjuder tjänster som presenteras och bedöms som angelägna 

för den enskilde konsumenten och om konsumenten inte besvarar uppmaningen bedöms den 

enskilde som ofullständig. Enligt Zygmunt Bauman (2008) betyder konsumera att investera i 

sitt eget sociala medlemskap där behov och begär ska tillfredsställas (Bauman 2008:65-66). 
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3.2 Consumer Culture Theory 
Eric J. Arnould och Craig J. Thompson (2005) menar att Consumer Culture Theory (CCT) 

beskriver fördelningen av betydelser och den mångfald av kulturgrupper som finns (Arnould 

& Thompson 2005:869). CCT innebär att budskap som finns i reklam, materiella och sociala 

tillgångar förändras och utvecklas av konsumenter i samhället utifrån deras egna erfarenheter. 

På detta sätt skapar konsumenterna sina egna betydelser och uppfattningar av det som 

förmedlas på marknaden. Detta för att visa sina personliga och sociala förhållanden samt 

försöka underlätta deras identitet- och livsstilsmål. Detta perspektiv erbjuder konsumenterna 

ett växande och blandat utbud av resurser för att kunna bygga individuella och gemensamma 

identiteter (Arnould & Thompson 2005:871). Användningen av varor och symboler som 

väcker intresse är centrala för denna teori. Bevarandet och återskapandet av detta system är 

beroende av att tillämpa individers fria val i det vardagliga livet. Begreppet “Consumer 

Culture” består av kommersiellt producerade bilder, texter och objekt som är 

sammankopplade med utgångspunkt i skapandet av konsumenters identiteter och 

uppfattningar kring betydelser. Dessa betydelser är gestaltade och förhandlas av 

konsumenterna i sociala situationer och sociala relationer. En gemensam känsla av 

konsumenternas miljö kan skapas genom att vägleda medlemmarnas erfarenheter och liv inom 

“consumer culture” (Arnould & Thompson 2005:869). 

 

Undersökningar kring Consumer Culture Theory (CCT) har betonat den produktiva 

synpunkten av konsumtion. Teorin syftar till att systematiskt sammankoppla betydelser på 

individnivå och olika nivåer av kulturella processer och strukturer. Consumer Culture Theory 

(CCT) menar att många konsumenters liv är konstruerade kring olika former av verkligheter 

och att konsumenterna använder konsumtion för att uppleva verkligheterna som en dramatisk 

form av vardagen (Arnould & Thompson 2005:875-876). 

3.3 Dagordningsteorin 
Adam Shehata (2012) menar att dagordningsteorin syftar till makten medierna har över 

påverkan på vilka samhällsfrågor medborgare anser vara viktiga (Shehata 2012:318). Enligt 

Young Jung Son och David H. Weaver (2005) grundar sig dagordningsteorin på att individer 

skapar en insikt gällande vilka frågor som är viktiga på agendan och hur viktiga de är i 

relation till andra frågor (Son & Weaver 2005:176). Det val medierna gör när det gäller 

publicering lägger grunden för den bild individer skapar av vad som sker i samhället. Således 

påverkar medierna och dess innehåll samhället och den enskilde individen. Medierna influerar 
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medborgarnas åsikter, vilka åsikter medborgarna ska ha och i längden individernas 

handlingar. Till följd av den makt som medierna besitter har det blivit betydelsefullt för 

företag och organisationer att vara delaktiga i det som medierna har att erbjuda. I samhället tar 

en stor del av kommunikationen mellan företag och kunder utrymme i medierna. Företag och 

organisationer blir beroende av medier för att kunna förmedla information. Med tanke på den 

inverkan medierna har på samhället och individerna blir det betydande för företag vad som 

skrivs (Shehata 2012:324). 

 

Enligt Adam Shehata (2012) fokuserar dagordningsteorins andra nivå på vad som 

kännetecknar beskrivningen av dagordningen. Aktörernas uppfattning om företaget påverkas 

av hur medierna väljer att beskriva dem. Vidare menar Adam Shehata (2012) att medierna kan 

influera individernas tankesätt genom att erbjuda större utrymme åt specifika frågor. 

Medierna kan påpeka vissa utmärkande samhällsproblem eller sakfrågor genom att göra dessa 

åtkomliga för personer (Shehata 2012:324-325). Således är det betydande för företag att 

förmedla sitt budskap i ett avseende som medierna vill uppmärksamma. Adam Shehata (2012) 

diskuterar angående begreppet framing och dess innebörd, han menar att framing handlar om 

hur en fråga gestaltas i medierna och vilken förståelse den får. Detta betyder att olika 

synvinklar av verkligheten har blivit utvalda och blir dominerande i ett kommunicerande 

perspektiv (Shehata 2012:327). 

 

En central fråga inom dagordningsteorin är enligt Adam Shehata (2012) vilken betydelse 

individers egna erfarenheter kring frågorna på agendan har för massmediernas 

dagordningsmakt. Detta indikerar på att individer med egna erfarenheter gällande ämnet har 

fler informationskällor än medierna. De kan skapa personliga uppfattningar av egna 

erfarenheter och där av blir individernas kännedom ett motstånd för medierna. Massmediernas 

påverkan ökar däremot när det handlar om information i form av allmänna frågor (Shehata 

2012:331). 

3.4 Corporate Social Responsibility 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) ger uttryck för idén att “företag liksom 

andra organisationer har ansvar för hur det påverkar det omgivande samhället och miljön” 

(Windell 2012:22). Enligt Karolina Windell (2012) kan begreppet CSR översättas till 

företagets sociala- och miljömässiga ansvar. Det finns olika definitioner på vad socialt- och 

miljömässigt ansvar innebär. Det kan exempelvis vara att omgivningen enkelt ska kunna 
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värdera och jämföra andra företags ansvarstagande. Regler, riktlinjer och standarder som finns 

inom CSR kan ses som normativa instruktioner kring hur företag bör verka (Windell 2012:22-

24).  

 

CSR-kommunikation är en del av en bredare diskussion för hållbar kommunikation, två 

betydelser av konceptet behöver bli förklarade. Den första betydelsen reflekterar ett företags 

mål för en dialog genom kommunikation. Den är baserad på ett två-vägs-koncept av ansvar 

och transparens. Det andra handlar om att kommunicera gällande CSR. Instrumenten omfattar 

marknadsföring och företagskommunikation, till exempel produktbaserad 

hållbarhetskommunikation, sponsorer, PR och kampanjer. Corporate Social Responsibility 

kan genom kommunikation ge stöd för trovärdighet om CSR (A. Reisch 2006:189). Det finns 

empiriskt material på att CSR påverkar konsumenters köprutiner. Det tyder på att individer 

som var medvetna om CSR-arbeten hade mer positiva företags relaterade associationer. En 

annan fördel med CSR är att det kan erbjuda ett stort övertag för företagsledare, genom att 

tillhandahålla ett sätt att säkerhetsställa finansiell prestanda mot negativa event (A. Reisch 

2006:192). 

3.5 Fyra affärsekonomiska logiker inom Corporate Social Responsibility 
Lynn Sharp Paine (2003) menar att resultat kan uppnås genom att agera olika när det gäller att 

orientera inom CSR-begreppet. Följaktligen har Lynn Sharp Paine (2003) introducerat fyra 

grupper som hon beskriver berör företagets affärsekonomiska logik. De fyra grupperna är 

“Risk management”, “Organizational functioning”, “Market positioning” och “Civic 

positioning”. Lynn Sharp Paine (2003) diskuterar dessutom kring en enskild grupp som 

benämns “The better way”. Den kan kategoriseras som att ledarskapet har en moralisk 

skyldighet till samhället.  

 

Den första gruppen “Risk management” beskriver att organisationen arbetar med de olika 

riskerna som kan uppstå och att företagslederna strävar efter att eliminera dem. Inom den 

andra gruppen “Organizational functioning” används det förnuftiga vägar som medel för hur 

en organisation ska byggas, istället för att använda det som en defensiv åtgärd. Syftet är att 

stimulera interna och externa intressenter och att utstråla ideal som respekt, ärlighet och 

integritet. Den tredje gruppen “Market positioning” skildrar företagens begär till att 

positionera sig på ett positivt sätt i jämförelse med konkurrenterna. Företagsledarna fokuserar 

i denna grupp på att ge företagets identitet en betydelse genom att till exempel skapa 
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kollektioner och förtjäna kundernas förtroende (Paine 2003:16). I den fjärde gruppen ”Civic 

positioning” beskrivs företagets utgångspunkt och rykte i samhället. I denna grupp fokuseras 

det på att söka efter goda relationer med regeringar och lokala samhällsgrupper som inte 

använder sig av marknadsföring. Den sista gruppen som Lynn Sharp Paine (2003) benämner 

“The better way” avser att det är ett bättre sätt att gå tillväga på. En aspekt som inte kräver att 

företag ska behöva motivera varför de arbetar på ett visst sätt utan istället orientera sig mot 

ansvarighet, mänsklighet och medborgarskap (Paine 2003:23). 

3.6 Intressentrelationer 
Enligt James E. Grunig och Todd Hunt´s (1984) finns det tre typer av intressentrelationer i 

termer av hur företag strategiskt engagerar sig i CSR-kommunikation (Grunig & Hunt 

1984:22). Den första är “Stakeholder Information Strategy”, inom denna används en envägs-

kommunikation från organisationen till deras intressenter. Kommunikationen ses som 

berättande och inte lyssnande (Gruning & Hunts 1984:23). Envägs-kommunikationen inom 

denna strategi har syftet att sprida information för att informera publiken om organisationen. 

Ett företag som använder sig av en sådan strategi vill producera information och nyheter för 

media. Inom denna strategi måste företag informera sina intressenter om deras goda avsikter, 

beslut och handlingar för att försäkra sig om att det skapas en positiv bild (Morsing och 

Schultz 2006, s.142). 

 

“Stakeholder Response Strategy” baseras på en oregelbunden tvåvägs-

kommunikationsmodell. I denna strategi går kommunikationen till och från intressenterna, 

företagen försöker förändra publikens attityder och beteenden istället för att förändra 

företaget. Inom denna strategi behöver företaget engagera sina intressenter genom att göra 

företagens beslut och handlingar relevanta för dem, eftersom företaget är i behov av ett 

externt godkännande från deras intressenter (Morsing & Schultz 2006:143). “Stakeholder 

Involvement Strategy” antar en dialog med sina intressenter. Företaget och intressenterna 

försöker förändra och övertyga varandra om varderas åsikter. Inom denna strategi ska inte 

bara företaget influera andra utan försöka bli influerat av intressenterna samt förändras när det 

behövs (Morsing & Schultz 2006:144). 

 

Dessa tre CSR-kommunikationer beskriver den ökande nödvändigheten för företagsledare att 

integrera lärande och tekniker för att ge stöd till mer inblandning med intressenter (Morsing & 

Schultz 2006:145-146). 
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3.7 Konsumenters förhållande till CSR 
Suzanne C. Beckman (2006) undersöker hur konsumenter förhåller sig till CSR och har sedan 

grupperat sitt resultat i fyra steg. Det första steget benämns som “need recognition”, vilket 

innebär att majoriteten av konsumenterna är intresserade av CSR-problem. Det finns dock en 

avsevärd heterogenitet bland konsumenter i termer av medvetenhet och kunskap för företags 

CSR-aktiviteter. Hon menar att största delen av konsumenterna inte är medvetna om att 

företag engageras i någon form av CSR-aktivitet. Det andra steget beskriver 

informationsundersökning av attityder och övertygelser, generellt har konsumenter en 

gynnsam attityd till företag som engagerar sig i CSR. Det tredje steget skildrar konsumenters 

inköp. Resultaten visar att de flesta konsumenter är ovilliga att kompromissa när det 

behandlar kärnattributer, som pris och kvalitet. Konsumenter är formbara till företag som 

arbetar med CSR och anses vara lojala när det berör något tillfälligt förlopp, samt mer 

känsliga till oetiskt beteende än vad de är till ansvarsfullt beteende. Det sista steget behandlar 

stadiet efter ett köp. Majoriteten av konsumenter byter bort CSR-faktorer mot traditionella 

attributer, vilket leder till att det i de flesta fall ger bakslag och förhindrar återköp trots CSR-

aktivitet (C. Beckman 2006:172). 

3.8 Sammanfattning 
Dessa teorier används i syfte att förstå “Corporate Social Responsibility” från ett samhälleligt 

perspektiv till ett individperspektiv. Det är relevant att förstå hur individer agerar och tar till 

sig information i ett bredare perspektiv för att skapa kunskap om hur ett begrepp kan påverka 

och uppfattas av enskilda individer i samhället. Vi har valt att utgå från dessa teorier för att 

förstå ämnet i sin helhet och kunna applicera det i sitt sammanhang. Konsumtionsliv används 

i denna uppsats som en grund för att förstå hur människan beter sig i ett konsumistiskt 

samhälle, att människan har ett behov att samla, kasta bort och ersätta. “Consumer Culture 

Theory” analyserar hur konsumenter aktivt bearbetar och förändrar symboliska betydelser 

som finns kodade i reklam, märken och materiella tillgångar, vilket gör att vi utifrån denna 

teori kan förstå hur deltagarna tar in informationen som förmedlas samt hur deltagarnas 

inställning påverkas. Dagordningsteorin syftar till makten som medierna har på medborgarna 

och blir därför relevant i förståelsen till hur “Corporate Social Responsibility” uppfattas och 

förstås utifrån den samhällsdebatt som finns i dagens samhälle. De olika CSR-logiker som 

förklaras i detta kapitel ska hjälpa till att skapa en förståelse för hur förmedlingen av CSR går 

till.  
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som används för att samla in empirisk data till 

undersökningen. Empirin grundar sig på kvalitativ forskning i form av fokusgruppsintervjuer 

som i analysen sammankopplas med teori och tidigare forskning. 

4.1 Kvalitativ forskning 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie som avser att tolka intervjupersonernas 

uttalanden i förhållande till teori och tidigare forskning. En nackdel med kvalitativa studier är 

att intervjupersonerna kan påverkas av forskarens egna perspektiv (Bryman 2011:368-369). 

Trots detta menar vi att ansatsen är relevant för studien eftersom det är Lindex kunders 

uppfattningar om CSR som ska undersökas. Vidare innehåller kvalitativ forskning ett flertal 

metoder, där vi fokuserar på kvalitativa intervjuer i form av fokusgruppsintervjuer (Bryman 

2011:344). 

4.2 Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuer innefattar fler än en person och oftast minst fyra (Bryman 2011:446). 

Betoningen kommer att ligga på CSR-begreppet och gruppens resonemang kring detta. Vi har 

valt att genomföra fyra fokusgruppsintervjuer med 3-4 personer i varje. Vår uppfattning är att 

genom att ha färre deltagare i varje fokusgruppsintervju kan de personliga uppfattningarna bli 

tydligare. Det blir dessutom en tryggare miljö där deltagarna har möjlighet att få sin röst hörd. 

Skulle vi haft fler antal deltagare i gruppen anser vi att det kunnat bli mer tystnad och mindre 

diskussioner, då alla kanske inte är bekväma med att berätta sina åsikter framför fler 

människor (Bryman 2011:453). Till följd av att vi vill få fram individernas uppfattningar och 

resonemang om vårt forskningsområde har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med 

semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer, för att alla deltagares åsikter och synsätt ska 

framkomma (Bryman 2011:447).  

 

Fördelen med en fokusgruppsintervju är att deltagarna får utrymme att lyfta fram 

frågeställningar som är viktiga för dem. Det ger utrymme för deltagarna att utforska varandras 

skäl till en viss åsikt samt ge större utrymme till friare svar som kan utökas av alla inblandade. 

I och med detta kan frågor och tankar uppmärksammas som personer tidigare inte tänkt på, 

vilket kan skapa fler åsikter till en och samma fråga. I en fokusgruppsintervju är det enklare 

för individerna att argumentera och ifrågasätta varandra. Detta kan ge oss som forskare en 

möjlighet att få inblick i vad deltagarna tycker och tänker samt tvingas reflektera. 
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Meningskapandet sker i samspel och i diskussion med andra, vilket ger oss som forskare en 

bild av processen bakom tankarna och åsikterna (Bryman 2011:448-449). 

 

Fokusgruppsintervjuer har stor potential när det gäller frågeställningar som handlar om 

processer där deltagarna tillsammans skapar mening. Deltagarnas perspektiv och synsätt 

framkommer i andra avseenden än vad det gjort om intervjuformen varit individuell. 

Fördelarna med fokusgruppsintervjuer är att det ger möjlighet till ställningstagande, 

diskussioner och frågeställningar. Nackdelarana med denna metod kan vara att forskaren inte 

har kontroll över alla skeenden, eftersom deltagarna får stort utrymme att tänka fritt och göra 

sina egna resonemang. En annan nackdel är att vi på detta sätt snabbt får in mycket data som 

kan bli svårt att analysera. Vi har därför transkriberat och sammanfattat det tankar som 

uppstått direkt efter, för att inte gå miste om viktig information (Bryman 2011:463-464).  

 

För att komma ihåg vad som diskuterats under intervjun och inte missa några viktiga aspekter, 

eller störa intervjun med att skriva för mycket, har vi valt att spela in intervjun med våra 

mobiltelefoner. Vi kommer således till största del vara intresserade av vad människorna säger 

och inte hur. Det som kan bli svårt med att spela in ljudet och inte filma personerna är att 

förstå vem som sagt vad utan att se det framför sig, eftersom människornas röster inte alltid är 

lätta att särskilja samt att personerna kan prata i mun på varandra. Följaktligen är det viktigt 

att under transkriberingen vara noga med vem som sagt vad så inga väsentliga delar utlämnas 

(Bryman 2011:450).  

 

Det kan vara en utmaning att få människor att ställa upp och få ihop tider där alla kan, därför 

har vi tänkt avhjälpa detta genom att bjuda på någon form av fika och ge förslag på tider som 

kan passa alla. Ett problem kan dessutom vara om dynamiken i gruppen blir fel och alla inte 

får möjlighet att uttrycka sig, därför är det viktigt att vi som moderatorer skapar en bekväm 

miljö där deltagarna kan diskutera sina tankar gällande ämnet (Bryman 2011:463-464). Vi 

anser att fokusgruppsintervjuer är den metod som passar vår studie, eftersom den syftar till att 

undersöka deltagarnas åsikter och synpunkter kring frågorna. Vår uppfattning är att 

fokusgruppsintervjuerna erbjuder en mer öppen dialog mellan deltagarna och bidrar med 

relevant data för vår studie. 
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4.3 Urval 
Vi har utgått från snöbollsurval vilket är en form av bekvämlighetsurval, där vi försökte få 

kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för studien och utifrån dessa få 

kontakt med ytterligare fler deltagare (Bryman 2011:196). Vår målgrupp var kvinnor som 

handlade på Lindex och var i åldrarna 20-30 år. Denna målgrupp har vi valt av anledning att 

vi uppfattar att Lindex utökat sin målgrupp från 30-50 år till 20-50 år. I takt med att Lindex 

ändrat sitt koncept till mer fokus på hållbarhet, uppfattar vi ett behov av att studera den yngre 

målgruppen. Vår uppfattning är att intresset för och kunskaper om CSR-frågor möjligen är 

större bland yngre konsumenter, eftersom vi uppfattar att CSR-frågor varit mer belyst under 

den yngre målgruppens uppväxt och därför uppfattar vi att de har en annan relation till 

sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Lindex är ett företag som arbetar med CSR och 

på senare tid ökat sina informationsinsatser angående detta arbete. En studie av Lindex kunder 

kan bidra med kunskaper om föreställningar gällande företagets kommunikation om CSR. 

Fokusgruppsintervjuerna är uppdelade efter hur vi ansåg att deltagarna skulle känna sig 

bekväma, till exempel utifrån ålder, intresse och yrke. (Bryman 2011:455).  

4.4 Förberedelser 
För att bjuda in till fokusgruppsintervjuer skrevs det en digital inbjudan där vi erbjöd fika och 

intressanta samtal. Vi valde att hålla fokusgruppsintervjuerna i en miljö där vi uppfattade att 

deltagarna kunde känna sig bekväma, därför blev intervjuerna hemma hos en av oss 

moderatorer. I början av fokusgruppsintervjuerna berättade vi om de etiska riktlinjerna, att det 

var frivilligt och att de under intervjun kunde avbryta samt att det var i forskningssyfte och 

inte skulle användas till något annat (Olsson 2008:78).  

 

Under fokusgruppsintervjuerna utgick vi från en intervjuguide med semi-strukturerade frågor 

som gav stort utrymme för deltagarna att föra diskussioner och fler resonemang (Bilaga 1). 

Frågeformuleringar som ger deltagarna utrymme att själva beskriva och berätta något är enligt 

Tobias Olsson (2008) mest effektiva (Olsson 2008:53). Under fokusgruppsintervjuerna valde 

vi att som hjälp visa upp en broschyr innehållande Lindex arbete med CSR, för att ge exempel 

på hur Lindex CSR-arbete såg ut (Bilaga 2). Under intervjuer är det viktigt med följdfrågor 

eftersom det ger ett samtalsstöd och deltagaren en bekräftelse på att moderatorerna lyssnar 

(Olsson 2008:56).  
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Enligt Tobias Olsson (2008) är en rimlig tid för fokusgruppsintervjuer runt en timme, vilket vi 

försökte hålla oss till (Olsson 2008:67). Intervjuguiden gav tidsutrymme för deltagarna att 

berätta vilka de var och vad de arbetade med. Detta för att deltagarna och vi som moderatorer 

skulle få möjlighet att bekanta sig med varandra. Tanken var att vi som moderatorer inte 

skulle vara aktiva i fokusgruppsintervjuerna utan det var deltagarnas egna tankar och 

uppfattningar som skulle vara styrande. Om diskussionen tappade fokus var tanken att vi 

skulle leda dem tillbaka till temat, detsamma gällde om diskussionen skulle tystna. Vi gav 

intervjupersonerna möjlighet att själva utveckla sina resonemang genom att inte styra 

diskussionen, vilket gjorde att vi som forskare kunde få inblick i hur deras tankegångar kring 

ämnet såg ut. Således valde vi att göra breda frågor och inte för många för att ge deltagarna 

stort utrymme till egen diskussion (Bryman 2011:453). 

4.5 Reabilitet och Validitet 

Validitet handlar i kvalitativ forskning om huruvida det som är tänkt att undersökas faktiskt 

undersöks (Bryman 2011, 352). Detta anser vi upprätthålla genom att ställa de rätta frågorna 

till den tänkta målgruppen. En kvalitativ forskning med fokusgruppsintervjuer menar vi är det 

rätta tillvägagångssättet. Reabilitet handlar i kvalitativ forskning om pålitligheten och att det 

ska kunna gå att utöva en liknande forskning utifrån den här (Bryman 2011, 355). Något vi 

gör genom att tydligt beskriva hela processen och detaljerat förklara de val och tolkningar 

som beskrivs i uppsatsen. 

4.6 Sammanställning av data 
Vi har genom tidigare forskning och teori samlat in material som sammankopplats för att 

kunna genomföra analyser, för att jämföra och diskutera vår empiri i relation till tidigare 

forskning. Vi har utgått från teorier och tidigare forskning som vi anser vara betydelsefulla i 

förhållande till studien. Utifrån teorier och tidigare forskning har vi strukturerat upplägget 

från samhällsnivå till individnivå. Analysen är strukturerad utefter en tematiserad 

sammanställning av fokusgruppsintervjuernas resultat. Studiens analys bygger på tolkningar 

av empirisk data som samlats in. Detta genomfördes genom inledande transkribering och 

analys, där vi reflekterade kring deltagarnas åsikter i förhållande till tidigare forskning och 

teori. I analyskapitlet har vi valt att inte benämna intervjupersonerna vid namn utan beskriva 

citaten med vilken fokusgrupp det var och vilket datum den genomfördes, för att fokusera på 

vad som diskuterades och inte vem det var som berättade det. Alla 14 informanter har citerats 

i analysen men kommer förbli anonyma. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen där vi sammankopplat resonemangen i 

fokusgruppsintervjuerna med teori och tidigare forskning. Det kommer dessutom tydliggöras 

för vilken av de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna inom CSR deltagarna 

diskuterar kring. För att göra det överskådligt har vi strukturerat olika teman. Dessa teman 

är; Kunskaper om CSR, Föreställningar om Lindex, Konsumentmakt och Kommunikation- 

och kanalval.  

5.1 Kunskaper om CSR 
Under fokusgruppsintervjuerna ställdes det frågor som skapade en kännedom kring 

deltagarnas förhållande till CSR. Det går utifrån fokusgruppsintervjuerna att tolka olika 

aspekter på deltagarnas kunskaper gällande de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

perspektiven av CSR. Deltagarna hade olika uppfattningar och kunskaper om vad CSR var, 

efter en förklaring beskrev en majoritet av deltagarna att det var ett bra arbete. De undrade 

dock till vilken grad och för vems vinning företaget arbetade med CSR. Ett resonemang om 

detta framkom under fokusgruppsintervjuerna, där de medverkande uttryckte att de hade lite 

kunskap om ämnet. 

 

                 “Jag tror att olika företag arbetar olika mycket med CSR så det är svårt att 

 förhålla sig till, jag tror nästan att jag själv måste undersöka hur många företag 

 som arbetar med det långsiktigt för att förhålla mig till det hela, för jag vet inte 

 om det är mycket eller lite eller hur seriöst det är”. - Fokusgruppsintervju 3 den 

 26 maj. 

 

                  “Jag har väl tänkt att alla företag arbetar mer eller mindre med det. Men sen 

 är det svårt att veta i vilken utsträckning. Om man har någon anställd för det 

 eller om man har det inkorporerat med hur man jobbar med andra  saker. Man 

 har ju sett den “Sustainable choice” på vissa ställen och på mycket 

 kläder på Lindex och då förstår man ju att de har något slags CSR tänk ändå”. -

 Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

Detta var en återkommande diskussion i fokusgruppsintervjuerna, deltagarna resonerade om 

hur individer och företag förhåller sig till alla aspekter inom CSR i relation till varandra. I 
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fokusgruppsintervjuerna diskuterades det hur företagen arbetade med Corporate Social 

Responsibility samt om det var för att få mer publicitet.  

 

 “Det känns som att alla jobbar med det och mot det, alla ska göra det men 

 frågan är hur mycket. Det har ju varit så himla mycket såna där bluffgrejer som 

 kommer fram att de inte alls är så csr:iga eller miljövänliga”. - 

 Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

                  “Och ja det är ju säkert också mycket att man ska dra kunder i längden. 

 Likadant med H&M nu har de ju såna veckor så man kan lämna in  kläder och 

 det är det ena med det tredje. Och återvinna och sånt. Sen andra dagen läser 

 man att det är jättemycket barnarbete, så jag menar man vet ju inte att det bara 

 handlar om det eller för att man ska se det för något annat”. - 

 Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

Lynn Sharp Paine (2003) menar att företag kan välja att positionera sig i en positiv kontext 

eller att företag kan arbeta med CSR på grund av att företaget bör göra det. Deltagarna 

uttryckte svårigheterna i att skapa en förståelse för den bakomliggande tanken med ett CSR-

arbete. Intervjupersonerna resonerade om Lindex arbetade med sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvar för att skapa positiv publicitet eller om de hade tillit för det, eftersom 

deltagarna uttalade att CSR var något alla företag borde arbeta efter. 

 

                 ”Det borde vara naturligt, att det är självklart och att alla borde göra det, att 

 man ska göra mer än vad lagstiftningen kräver. Det har varit väldigt länge nu 

 att man ska tänka på leverantörer och miljö och allting men det här med det 

 sociala och lika värde måste komma fram”.  - Fokusgruppsintervju 3 den 26 

 maj. 

           

 ”Jag tycker mer allmänt, att alla butiker borde visa att de jobbar mer med 

 CSR, för det ökar ju ändå att fler företag gör det, även om det kan ses 

 som marknadsförings syfte. Så tror jag ändå att det kan generera till mer bra. 

 Så jag tycker att företag kan sätta mer press på varandra. Att det blir en 

 positiv effekt”. - Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 
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Suzanne C. Beckman (2006) menar att andra steget i konsumenters förhållande till CSR 

handlar om informationsundersökning av attityder och övertygelser. Hon menar att 

konsumenter generellt har en gynnsam attityd till företag som är engagerade i CSR. 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att arbeta med alla aspekter inom CSR för att bidra till 

företag- och samhällsutveckling. Dock uttryckte intervjupersonerna att de hade låg kännedom 

om Lindex CSR-arbete. 

 

                 “Till en viss del, visste jag att Lindex arbetar med CSR, med tanke på att när 

 jag har köpt kläder så har de ju haft en sån där etikett och den är till och med 

 grön, därför associerar jag det här dokumentet (broschyren) till etiketten. Men 

 jag visste inte att de till sån stor grad jobbade med CSR, jag visste väl att de 

 hade något sånt hållbarhetstänk”. - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

                 “Jag har sett någon skylt någon gång tror jag. Men de är ingenting man lägger 

 märke till tycker jag”. -Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

James E. Grunig och Todd Hunt´s (1984) beskriver en envägs-kommunikation där 

kommunikationen endast är berättande och inte lyssnande. Majoriteten av deltagarna uttalade 

att Lindex inte övertygade sina kunder om deras CSR-arbete. De uttryckte att det framkom 

information om CSR, dock blev den inte uppmärksammad av kunderna. 

 

                 “Man har ju koll på att det varit lite så ekologiskt och hållbart och lite så. Det 

 är i alla fall en tanke som jag fått när man har varit där”. - Fokusgruppsintervju 

 4 den 27 maj. 

 

                  “Men man kan ju se ibland att de släpper vissa kollektioner och då nämner 

 de det. Men det är ju därför, man vet inte att de alltid jobbar med det. För det

 tycker jag inte att de visar. Alls”. - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

Deltagarna beskrev att de tilldelats information om Lindex arbete med CSR inom 

miljöaspekten genom kollektioner och skyltar i butiken, dock inte tillräckligt för att bli 

övertygade om vad CSR-arbetet möjliggjorde för. De uttryckte att det var positivt för företag 

att visa sitt arbete med CSR, eftersom det var ett ställningstagande för företaget. 
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                 “Ja det är ju inget negativt att säga att man jobbar på ett hållbart sätt och   

 att det är det som ska genomsyra hela företaget. Både socialt och i             

 produkterna.” - Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

Hakan Karaosman, Gustavo Morales-Alonso och Mercedes Grijalvo (2015) menar att CSR 

kan användas som en marknadsstrategi när företaget avser verkställa CSR-arbetet till en 

företagsmodell. Deltagarna diskuterade hur företag kan arbeta på ett hållbart sätt, de 

medverkande uttalade att CSR skulle genomsyra företaget och inte endast ge positiv 

publicitet. Samtliga informanter uttryckte att de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekterna av CSR skulle synas och förekomma i alla delar av företaget och att CSR skulle 

finnas där av anledning att Lindex anställda hade förtroende till arbetet. Trots detta var 

deltagarna överens om att det inte var företagets CSR-arbete som avgjorde köpbeteendet. 

 

                 “Jag tänker att man kanske inte tänker att det är viktigt för mig att de gör    

 det, men när man väl är i butiken så tycker man ju att det är viktigt”. - 

 Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

                 “Om jag går och köper en tröja och så går jag in på Lindex och ser att den är 

 märkt med att den är miljövänlig, då blir jag ju bara extra glad men jag hade 

 antagligen köpt den om det inte stod något på den också”. -Fokusgruppsintervju 

 1 den 25 maj. 

 

Deltagarna beskrev vikten av att företag bör arbeta med CSR inom de sociala, miljömässiga 

och ekonomiska, dock uttryckte de att det inte avgjorde valet att köpa en vara. Däremot 

uttalade intervjupersonerna att engagemanget för att bidra med goda handlingar till miljön 

skulle fortsätta om företaget skulle erbjuda något i retur. 

 

                 “Men det är ju smart att man kan gå och lämna kläderna till sånt. Till företag 

 och sånt och så får man då tillbaka genom rabatt så man kan handla mer, det är 

 ju bra. En bra affärsidé, att man känner att man kan göra något bra och vettigt 

 själv med och att man sen också får tillbaka något för det”. - 

 Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 
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Zygmunt Bauman (2008) menar att den konsumistiska epoken handlar om drift att förvärva, 

samla, kasta bort och ersätta. Han menar att det måste finnas ett system för ekonomin att 

skapa ett samband med överskott och slöseri. När diskussioner kring miljö aspekten av CSR 

var i fokus beskrev deltagarna att om de skulle få något tillbaka, i form av till exempel rabatt, 

skulle de oftare återvinna kläder till Lindex. Deltagarna uttryckte att det kan ge positiv känsla 

vid köp av hållbara produkter. Luisa Andreu, Ana B. Casado-Díaz och Anna S. Mattila (201) 

menar att företagens bidrag till det sociala har en påverkan på konsumenters köpbeteende. 

Deltagarna diskuterade att skillnaden i uppväxten hade en inverkan på köpbeteendet. 

 

                 “Båda mina föräldrar gillar inte att slänga saker, utan man ärver av sina 

 syskon och kusiner, så just återvinning och att använda det som finns är något 

 som sitter kvar”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

                 “För mig är det helt tvärtom. Mina föräldrar konsumerar onormalt mycket, men 

 jag har nog fått det från eget intresse, att jag från tonåren själv intresserade mig 

 av återvinning och gick vidare med det. Men det är inget jag fått från tidigare”. 

 - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

Eric J. Arnould och Craig J. Thompson menar att konsumenterna påverkas av sociala 

situationer och sociala relationer. Deltagarna resonerade att umgänge och uppväxt var 

betydande i frågor gällande CSR, vilket dessutom påverkade det sociala. De medverkande 

resonerade kring stigmatisering och individers reaktion på det. De diskuterade kring den 

sociala aspekten av CSR där avdelningen med plus size kläder på Lindex var i fokus och 

vilken påverkan det hade på det sociala i samhället. 

 

                 “Nej varför ska det bli det? Ska vi nu helt plötsligt acceptera plus size, visst vi    

 ska acceptera men det är inte hälsosamt”. - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

                 “Men man ska ju inte uppmuntra folk att vara tjocka, lika mycket som     

 man inte ska uppmuntra folk till att vara för smala. Det ska ju vara hälsosamt”. 

 - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

                 “Ett socialt ansvar är ju inte att klä överviktiga”. - Fokusgruppsintervju 2 den 

 25 maj. 
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                  “Jag har ändå tänkt att det finns en hylla men tänkt att man kanske har valt att 

 ha det så för att man hela tiden ska sträva efter ett hälsosamt samhälle, att det 

 är därför man inte valt att integrera det, på grund av normen då med att man 

 inte ska vara överviktig”. - Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

Eric J. Arnould och Craig J. Thompson menar att marknaden erbjuder konsumenter ett 

varierat utbud av resurser för att bygga gemensamma och individuella identiteter. De menar 

att konsumenternas liv är framställda efter olika former av verkligheter och agerar för att 

kunna uppleva dessa. Deltagarna beskrev att det inte befann sig i den verklighet där de 

behövde uppmärksamma plus size avdelningen och därför blev det svårt att förhålla sig till. 

5.2 Föreställningar om Lindex 
Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades det angående frågor om uppfattningar gällande 

Lindex sortiment. Samtliga medverkande i fokusgruppsintervjuerna var överens om att det 

tidigare endast var mödrar och äldre kvinnor som var intresserade av Lindex utbud, däremot 

resonerade intervjupersonerna att det skett en förändring på senare år. 

 

                 “Det känns som att det har ändrats, när jag var yngre, typ tio så var det väl en 

 butik som min mamma gick in i, kanske äldre, 40 års ålder. Men sen efter ett 

 tag, var det nog mer närmare 20 – 30”. - Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

Lindex ändrade 2014 sitt koncept till ett hållbart sortiment, vilket deltagarna uttryckte en 

uppfattning om. Deltagarna resonerade att det gick att se en liknelse i förändringen av 

konceptet och kundernas intresse för företaget. Intervjupersonerna uttryckte att det nya 

konceptet riktade sig till olika typer av kvinnor. 

 

                 “Jag tänker en kvinna som är lite framgångsrik, karriärskvinna som vill ha 

 funktionella kläder och har familj som de ska funka för. Kläder som ska funka

 till allt och inte är bomull, typ H&M kan ju ha lite såhär “bomullssladder”, 

 Lindex har ju ändå lite rejäla kläder”. - Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

                 “Jag tycker att det är tre olika typer som går till Lindex. Den ena är lite    

 som ni beskriver den här 30-40 lite rena stilen, sen tycker jag att det är lite mer 

 mammor som går dit för att de har väldigt många bra barnkläder. Plus att de är 
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 tycker jag, rätt ledande när det kommer till underkläder”. - Fokusgruppsintervju 

 3 den 26 maj. 

 

Deltagarna beskrev att Lindex erbjöd kläder till alla samt att de var funktionella. Det var 

framträdande i fokusgruppsintervjuerna att Lindex hade ett bra bemötande gentemot sina 

kunder. De uttalade att de anställda på Lindex inte endast tänkte att de skulle sälja, utan att 

plagget skulle kännas bra för kunden. 

 

                 “Man kan ju säga så här att personalen där verkar må väldigt bra, de är ju   

 väldigt glada och trevliga, och väldigt harmoniska, de är aldrig stressigt där.

 Även om det är kö i kassan”. - Fokugruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

 ”Det var ingen som blev stressad för att det var så mycket folk. Det var väldigt 

 lugnt och skönt. Går du då in på t.ex Zara på Väla, det är ju hemskt med de 

 anställda som står där i provrummet och bara kastar kläder och sånt, jag såg 

 någon gång att det gick en anställd och bara kastade sakerna till den andra och 

 de var jätteotrevliga mot varandra. Och ja usch”. - Fokusgruppsintervju 2 den 

 25 maj. 

 

Vid detta tillfälle diskuterade informanterna kring den sociala aspekten inom CSR och hur 

detta perspektiv påverkade köpbeteendet. Det kan explicera att företaget försöker föra en god 

kommunikation inom verksamheten för att inte skapa negativ stämning bland deras 

konsumenter. Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades det kring de anställdas beteende i 

butiken. De uttryckte att det bidrog med en stressfri miljö, eftersom Lindex anställda var 

lugna och tillmötesgående. 

5.3 Konsumentmakt 
Ett flertal av intervjupersonerna diskuterade att Lindex CSR-arbete inte var avgörande i val av 

butik. Deltagarna uttryckte istället att vardagsrutiner var en bidragande faktor. 

                 

 “Det tror inte jag har påverkat mig utan att det är en rutin och något som du 

 har blivit matad med och därför går du in där”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 

 maj. 
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                  “Jag tror ändå att man har sina rutiner och går på dem”. - 

 Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

Zygmunt Bauman (2008) menar att konsumtion är en vardaglig rutin som inte kräver någon 

planering. Han menar att konsumtion blir en ständig och ofrånkomlig del av livet. Deltagarna 

uttryckte att de från barndomen blivit påverkade till konsumtion i vardagen. 

 

                 “Jag påverkas nog väldigt mycket av vad som skrivs i media och hur de    

 arbetar och kvalitet. Och även av kompisar om vad de säger och              

 deras erfarenheter”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

                 “Man matas med det hela tiden men å andra sidan så hör man ju allting överallt 

 och allting så mycket så tillslut blir det att man bara, nej jag ger upp

 jag kan inte göra någonting. Men självklart påverkas man alltid, jag tror lite på 

 det här att man måste matas med det under en längre tid för att man tillslut ska 

 bli påverkad av det. Tillslut kommer det vara självklart för alla att handla 

 ekologiskt”. -Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

Adam Shehata (2012) menar att det som publiceras i medierna samt medborgarnas egna 

erfarenheter är grunden för den bild individer konstruerar. Majoriteten av informanterna 

uttryckte att de ständigt blev uppmärksammade av mediernas representation gällande 

ekologiska varor och att detta influerade konsumtionen. Karolina Windell (2012) menar att 

begreppet Corporate Social Responsibility beskriver en idé där företag och andra 

organisationer har ett ansvar för hur de påverkar samhället och miljön. 

 

                 “På något sätt måste det ju ändå vara något positivt att man har gjort det till en 

 trend. Det kanske inte har så mycket med om man hade velat veta eller 

 inte. Eller jo. det kanske är bra att man är miljömedveten för det ska 

 man ju vara”. - Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

                 “Det är mer trendigt att tänka på miljön nu så oavsett kön är det något som är  

 viktigt och som man tänker på. Därför tror jag att folk är mer medvetna nu”. -

 Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 
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Adam Shehata (2012) menar att medierna har en påverkan på individer. Deltagarna uttrycker 

att miljön uppfattas relevant för individer av den anledningen att det är viktigt i samhället. 

 

 “Positiva rykten påverkar men inte negativa”. - Fokusgruppsintervju 4 den 27 

 maj. 

 

Adam Shehata (2012) menar att det är viktigt vad som publiceras i medierna eftersom det 

påverkar hur medborgarna resonerar. Det medierna rapporterar om ett företag influerar 

medborgarnas åsikter som i längden kan påverka deras handlingar. Deltagarna resonerade att 

negativ publicering gällande sociala och miljömässiga förhållanden kan få negativ effekt 

eftersom konsumenter då väljer att inte handla där. 

 

 “Man vill ju veta arbetsförhållande i fabriker, speciellt t.ex efter H&M, jag har 

 ju bojkottat H&M, jag handlar inte där längre, just för att man vet att deras 

 fabriker inte är mänskliga.  Lindex och sånt känner man ju är jämförbara. Alltså 

 att de ändå är liknande butiker och då vill man ju veta hur det ser ut för Lindex 

 om det ser så hemskt ut för H&M. Skulle det komma fram att Lindex fabriker 

 liknar dem som H&M har så skulle jag inte handla på Lindex heller”. - 

 Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

Deltagarna var inte överens om att negativ publicitet påverkade valet av att gå in i en butik, de 

uttalade att rutiner hade större inverkan. 

 

                 “Fast jag vet inte om jag gör ett så aktivt val, jag är nog en sämre människa 

 där. Jag tycker det är viktigt och jag tänker efter en extra gång innan 

 jag handlar på H&M men jag är nog inte tillräckligt stark för att låta bli det 

 helt. Eller såhär, så mycket berörs jag nog tyvärr inte av det, och det är lite 

 synd”. - Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

                 “Alltså för mig, personligen är det inte så viktigt men, jag lever i ett samhälle 

 och jag tycker det är viktigt för samhället så då blir det indirekt viktigt för mig 

 också”. - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 
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Magdalena Öberseder, Bodo B. Schlegelmilch och Verena Gruber (2011) menar att företagets 

arbete med CSR inte påverkar konsumenters köpbeteende. Deltagarna uttryckte att det var 

viktigt för företag att arbeta med sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, dock 

uttalade de att CSR inte var avgörande för köpbeteendet. Samtliga medverkande i 

fokusgrppsintervjuerna diskuterade att det var positivt att företag arbetade med CSR på grund 

av att samhället var i behov av det. De uttryckte att det indirekt inte påverkade de själva. 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna diskuterade kring vad som krävdes av ett företags 

sortiment för att de skulle handla där. 

 

                 “Men ja för mig går nog kvalitet som en prioritet när jag köper kläder, att 

 hellre lägga en extra 100-lapp för att veta att denna kanske kommer hålla x 

 antal år längre, än om jag köper något som inte har lika bra kvalitet. Jag 

 shoppar mindre men när jag väl shoppar lägger jag kanske lite mer pengar”. - 

 Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

En majoritet av deltagarna var överens om att kvalitet var anledningen till att de köpte ett 

plagg. Eric J. Arnould och Craig J. Thompson (2005) menar att utbudet väcker intresse på 

marknaden. De menar att individers fria val är centrala i det vardagliga livet. Deltagarna 

diskuterade att det var viktigt att plagget reflekterade hur de själva ville se ut. 

 

                 “För mig är det viktigt att, eftersom jag inte köper så många kläder, att de 

 kläder som jag köper ska reflektera hur jag vill se ut. Det är väl egentligen, på 

 något sätt det som kommer först. Sen efter det blir det ju att man tänker vart 

 man köper det, vart det kommer ifrån och att det är hållbart och pris och så. De 

 senaste månaderna har jag börjat väga över att tänka hur kläderna framställs 

 och vilka som har framställt det. Men det har det inte gjort innan så det är 

 väldigt nytt”. - Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

Zygmunt Bauman (2008) menar att under historien har konsumtionsaktiviteter och 

konsumtionsrelaterade aktiviteter varit en tillgång som formats av relationer, liv och mönster. 

Deltagarna diskuterade att generationer är en betydande faktor till hur människan förhåller sig 

till CSR. 
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   “Jag tänker att det är lite generationsfråga, min syster är ju väldigt medveten 

 om vad det innebär just när det kommer till kläder och sånt, medan 

 mina föräldrar tycker att det är jätteviktigt med ekologiskt och sånt, när det 

 kommer till mat, livsmedel, Mina mor och farföräldrar är mer när man kommer 

 in på kött och grisar och allt det där. Jag pratade lite med min morfar om det 

 här, men för honom är det bara skit, han påstår att det är någon typ av 

 marknadsföring. För att det finns ingen i Sverige idag som lyckas ta det så pass

 långt så att man lyckas nå dem som faktiskt mår dåligt av det. Utan det är mer 

 för att vinna kunder och hela den där grejen. Jag säger inte att min morfar har 

 rätt eller att han har fel fast någonstans har man inte lyckats övertyga alla tre, 

 generationerna, eller fyra generationerna som faktiskt finns”. - 

 Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

Zygmunt Bauman (2008) menar att konsumtion blir en ständig och ofrånkomlig del av livet. 

Deltagarna diskuterade att CSR begreppet med tiden skulle förändras, eftersom livet blev 

format av de aktiviteter och relationer som samhället erbjöd. I fokusgruppsintervjuerna 

diskuterades det hur CSR skulle förändras och hur det kunde uppfattas i framtiden. 

 

                 “Ja våra barn kommer inte kunna leva som vi gör, jag tror inte det, jag tror med 

 att det kommer bli tvingat. Man kommer märka det på jorden och vi vet ju 

 mycket mer idag än vad vi gjorde för 30 år sedan. Tänk hur mycket vi kommer 

 att veta om 30 år. Lite så tänker jag. En annan medvetenhet, man tvingas till 

 det. Det känns kanske inte så långt borta om några år”. - Fokusgruppsintervju 3 

 den 26 maj. 

 

Deltagarna uttryckte att de förutsatte en förändring i framtiden gällande sociala, ekonomiska 

och miljömässiga frågor, där samhället skulle tvingas till utveckling. Deltagarna uttryckte att 

det hade förändrats mycket på 30 år även inom de sociala aspekterna. Detta var något som 

diskuterades när ämnet om storlekar var på agendan. 

 

                 “Jag tror att de har blivit annorlunda, förut typ bara några år sedan så tror jag 

 att det var en liten skam att vara stor. Det har kommit massa yoga-konton med 

 stora kvinnor som kan göra yoga som man inte måste vara spinkig för. Så på ett 

 sätt börjar det liksom bli så att man visar på att bara för att man är stor så är 
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 man inte ohälsosam, att de kan leva samma liv som många. De visar verkligen 

 upp det och är verkligen stolta. Så jag tror att den trenden börjar ändras och 

 visar på att en stor kropp är inget konstigt”. - Fokusgruppsintervju 4 den 27 

 maj. 

 

Zygmunt Bauman (2008) menar att samhället erbjuder tjänster som bedöms som angelägna 

för den enskilde konsumenten och om konsumenter inte besvarar dessa tjänster bedöms 

individen som ofullständig. Samtliga fokusgruppsintervjuer diskuterade att det hade skett en 

förändring i samhället där nya sociala normer blev tydliga. De uttryckte att det var mer 

accepterat i dagens samhälle att visa upp sitt sanna jag. 

5.4 Kommunikation och kanalval 
“Informationströtthet” var en diskussion gällande kommunikationen, deltagarna uttryckte att 

för mycket information gjorde att de stängde av. 

 

                 “Jag tror att man som konsument tillslut stänger av och inte tar åt sig för man   

 kan inte vara en hjälte i allting, tillslut stänger man av och gör egna val för 

 tillslut är man egoistisk som människa”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

Informanterna resonerade att det inte alltid gick att ta åt sig allt som förmedlades i medierna. 

De uttryckte att det stundtals var svårt att veta vad som var rätt och fel. Adam Shehata (2012) 

menar att begreppet framing handlar om hur en fråga gestaltas i medierna och vilken 

förståelse det får. Han menar att endast vissa perspektiv domineras i medierna.  

 

                 “Jag tror att man sållar ganska mycket på internet, okej jag ska ha det här och  

 då liksom tar man bort allt annat”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

Deltagarna uttryckte att alla hade olika intressen och att de tog del av det som engagerade 

dem. De uttalade att de på sociala medier endast sökte efter information som tilltalade dem, 

för att det inte skulle bli för mycket. 

 

 “Sån där ofrivillig reklam som kommer upp på facebook och då har ju Lindex 

 kommit upp någon gång men det är ju inte så att man sätter sig och tittar på det 
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 hela tre minuter klippet utan man trycker ju oftast bort de”. - 

 Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

 “Men de har blivit väldigt duktiga på att sätta in reklam som man egentligen 

 inte skulle sett, den täcker hela skärmen och då ska du vänta tre sekunder innan 

 den försvinner. Så det är nästan att du måste titta på den här reklamen”. - 

 Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

Samtliga informanter uttalade att Lindex blivit duktiga på att kommunicera med reklam. Det 

var delade meningar om det var positivt eller negativt, alla var däremot överens om att de 

hade uppfattat någon form av reklam från Lindex. Morsing och Schultz (2006) diskuterar en 

oregelbunden tvåvägs-kommunikation, där kommunikationen går till och från intressenterna. 

Företagen försöker förändra publikens attityder och beteenden istället för att förändra 

företaget i sig. 

 

                 “För när jag faktiskt tittar på en reklam så är det för att något är snyggt och då 

 är de det man fastnar för, om det nu har en person med en tröja hela tiden så 

 blir det tråkigt. Eller att man då lägger fokus just på CSR så man fastnar för 

 hela konceptet”. Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

Deltagarna uttryckte att de inte uppfattade Lindex CSR-arbete i reklamen. De uttalade att 

Lindex försäljning skulle öka om CSR-arbetet beskrevs i reklamen. Intervjupersonerna 

diskuterade att de hade uppfattat deras reklam positivt om det varit tydligt i reklamen. A. 

Reisch (2006) menar att CSR omfattar hela företaget genom marknadsföring och företagets 

kommunikation, till exempel genom sponsorer, PR och kampanjer. Deltagarna resonerade att 

de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna inom CSR skulle genomsyra företaget. 

 

                 “Kanske synas när man går in i butiken, man vet ju inte riktigt vart man ska gå 

 och kolla, man vet ju inte riktigt var man ska börja. Personalen har ju inte hört

 talas om det, eller de har ju inte någon markering att de jobbar med det, asså de 

 kan göra jättemycket tänker jag. Deras kataloger den får man ju fråga 

 efter om man vill ha den”. - Foksugruppsintervju 2 den 25 maj. 
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                 “Jag tror att vill man så blir det bättre, är det ett måste så är det lite att det 

 kanske bara sitter en lapp där och då känns allt lite fake. Vill man  verkligen så 

 blir de så mycket bättre, det genomsyrar på något sätt hela 

 verksamheten och personalen som är där och hur man gör allting”. - 

 Fokusgruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

Nic S. Terblanche (2014) menar att det är viktigt för anställda att vara medvetna om 

organisationens arbete med CSR, för att kunna förmedla det till kunderna och öka deras 

medvetenhet. Han menar att det är viktigt med en god intern kommunikation för att avspegla 

en trovärdig bild till kunderna. I fokusgruppsintervjuerna fanns det olikheter gällande hur 

Lindex förmedlade reklam, vissa av deltagarna uttalade att de inte fick en trovärdig bild av 

företaget medan andra uttryckte motsatsen. 

 

                 “Med Lindex känns det som lite mer att de gör verkligen en kampanj för en   

 blus för 150kr med en kändis, det känns lite sådär väldigt svart och vit. Vi har 

 valt att ha en kändis på för att det ska sälja. Det har som sagt inte fångat mig. 

 Jag vet inte riktigt hur jag hade tyckt hur det skulle fångat mig men vi 

 snackade ju tidigare om att de hade ju absolut kunnat få med det här med CSR-

 frågan i reklamen, det hade absolut fångat mig mer än att se en kändis springa 

 runt i ett vitt rum med kläder på sig”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

                 “Jag tycker att det borde visas mer att det är lite dolt. Att man inte märker det    

 särskilt specifikt i reklamerna”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 maj. 

 

                 “Jag har typ alltid handlat mina underkläder där, och sen började de, med 

 reklamer med massa kändisar och då tyckte jag att man fick ett mer öga för att 

 det faktiskt var andra kläder också. Sen tycker jag att under det senaste året har 

 jag gått in där lite frekvent för att jag jobbar en bit bort och så går jag förbi 

 deras skyltfönster och de har blivit väldigt bra på att sätta upp det, man  

 blir väldigt inspirerad så det tycker jag ändå att de är bra på”. - 

 Fokusgruppsintervju 3 den 26 maj. 

 

Enligt Lynn Sharp Paine (2003) bör företaget använda förnuftiga vägar som medel för att 

lyfta varumärket och försöka väcka interna och externa intressenter. Deltagarna uttryckte 
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delade meningar kring Lindex förmedling av deras sortiment i reklamen, däremot uttalade en 

majoritet av informanterna att Lindex borde tydliggöra arbetet med CSR i deras reklam. 

Deltagarna resonerade kring Lindex nyhetsbrev som ett kommunikationsmedel, där deras 

engagemang var positivt. 

 

                 “Jag får väl ett litet nyhetsbrev tror jag, för att jag har shoppat hos dem, som 

 man få på mailen, som man kan få när man är bonuskund. Då kan man gå in 

 och titta och kolla, åh de va 10% och då blir man intresserad, jag tror att det är 

 det som lockar in en, att det är som att ah då kan jag passa på och kolla och sen 

 så kanske ändå står annat som man samtidigt passar på att läsa”. - 

 Fokugruppsintervju 4 den 27 maj. 

 

Massimo Bataglia et al. (2014) undersökte länken mellan att företag arbetar med CSR och 

visar att de arbetar med det. De menar att det kan ha en betydande roll för företag att påpeka 

deras CSR-arbete i form av någon kollektion eller liknande. Deltagarna diskuterade att de 

blev intresserade när Lindex förmedlade vad de arbetade med.    

 

                “Då är det bra att de skickar ut det, nu är ju inte alla medlemmar, jag är och då 

 får jag hellre ett mail och tittar där än att det skickar med något som jag 

 bara slänger sen”. - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

Deltagarna uttryckte att företaget hade möjlighet att ge ut information som beskrev hur 

företaget arbetade med sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter via nyhetsbreven. 

Deltagarna eftersökte innehåll som var kundanpassat, att det var konsumenternas egna val 

som styrde. 

 

                 “Ibland blir jag lite trött på det för det är ganska mycket barn. Ett litet överflöd 

 av barn, nyheter, barnerbjudande och så. Jag kommer säkert bry mig 

 jättemycket sen men jag har också klickat i att jag inte vill ha något med barn. 

 Att jag bor ensam utan barn och inte vill ha det här med allt om barn”. - 

 Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 

 

                 ”Ja det är konstigt när man fyller i och ändå får erbjudande om en massa          

 annat”. - Fokusgruppsintervju 2 den 25 maj. 
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Eric J. Arnould och Craig J. Thompson (2005) menar att identiteter och livsstilsmål samt 

personliga och sociala förhållanden är centrala i samhället. Deltagarna resonerade att Lindex 

borde förändra budskapet i nyhetsbreven, eftersom intervjupersonerna eftersträvade deras 

egen identitet i den reklam Lindex förmedlade. Intervjupersonerna uttryckte att Lindex borde 

urskilja de val deltagarna gjort i kommunikationen till konsumenten. Deltagarna diskuterade 

däremot att Lindex anpassat kommunikationen på hemsidan och sin Instagram till efterfrågan 

hos kunderna. 

 

                 “Ja men det med att sätta kläder på personer, kollar ni till exempel på H&M:s 

 Instagram så ligger ju kläderna på golvet, med jättemånga saker. Jag gillar mer 

 när man kan se det på en person och sätta ihop själv. Jag tycker det är mycket 

 bättre att se det på och sedan kan jag själv sätta ihop en outfit men andra 

 kanske tycker det är bättre när de gjort det”. - Fokusgruppsintervju 1 den 25 

 maj. 

 

Young Jung Son och David H. Weaver (2005) menar att individer skapar en insikt kring vilka 

frågor som är viktiga på agendan och hur viktiga de är i relation till andra frågor. Deltagarna 

resonerade kring Lindex kommunikation och uttalade att de förmedlade det som deltagarna 

ansåg vara betydelsefullt för deras intresse. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Syftet var att bidra med en djupare förståelse till hur Lindex kunder uppfattar Lindex arbete 

med “Corporate Social Responsibility”. Frågeställningarna som ska besvaras i detta kapitel är: 

    

 Hur upplever Lindex kunder företagets kommunikation gällande Lindex arbete med 

CSR?   

 

 Vilken betydelse uppfattar Lindex kunder att företagets CSR-arbete har för deras 

inställning till företaget? 

 

 Hur uppfattar Lindex kunder att de påverkas av dagens samhällsdebatt gällande CSR-

frågor? 

 

Syftet är medie- och kommunikationsvetenskapligt intressant eftersom CSR har kommit att 

bli en viktig del av företagens strategiska kommunikationsarbete och det är därför relevant att 

förstå hur CSR-arbetet uppfattas från ett kundperspektiv. Studiens undersökning visade att det 

var ett ämne som engagerade deltagarna. Utifrån de fokusgruppsintervjuer som genomfördes 

gjorde deltagarna vissa jämförelser mellan Lindex och andra företag, detta har vi dock valt att 

bortse från i vårt arbete eftersom dessa inte berör Lindex kommunikation. 

 

I föreliggande studie framgår det att deltagarna inte var medvetna om att Lindex arbetade med 

CSR, dock uttryckte vissa av informanterna att sociala, ekonomiska och miljömässiga 

ansvarstagande var något underförstått. De uttryckte att när det berör så pass stora företag som 

Lindex, bör det vara en del av företaget. Deltagarna resonerade kring att det var något som 

alla företag borde arbeta med och där av trodde de att Lindex också gjorde det. Enligt 

fokusgruppsintervjuerna framgick det att informanterna upplevde Lindex kommunikation som 

ett säljande koncept istället för ett budskap gällande CSR. Deltagarna uttryckte att Lindex 

använde CSR för att öka deras försäljning och inte för att arbeta med att förbättra samhället i 

sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Detta är dessutom något som tidigare studier 

visat, till exempel Line Schmeltz (2012) och Hakan Karaosman et al (2015).  
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Informanterna uttalade att de hade ett kritiskt ställningstagande till det som förmedlades, 

eftersom de såg kommunikationen gällande Lindex CSR-arbete som marknadsföring. 

Intervjupersonerna uttalade att deras kritiska ställningstagande berodde på mediernas 

framställning av företagens CSR-arbete, eftersom deltagarna i fokusgruppsintervjuerna 

uttryckte att medierna framställde företagens arbete med CSR negativt och att företagen 

förmedlade arbetet positivt. Deltagarna uttalade att det skapades svårigheter i förtroendet till 

företagets arbete med CSR, eftersom informanterna upplevde CSR som marknadsföring. Vi 

uppfattade att detta berodde på hur medierna framställde Lindex arbete med CSR, eftersom 

informanterna uttryckte att medierna och företagen hade olika budskap gällande arbetet med 

CSR och där av blev deltagarna kritiska.  

 

I fokusgruppsintervjuerna framgick det att deltagarna blev inspirerade till att köpa kläderna på 

Lindex eftersom de hade fina modeller och bra kläder men inte för att Lindex sortiment hade 

CSR-märkning. Detta var något som deltagarna uttalade att Lindex borde förmedla bättre, för 

att kunna vara i framkant samt att fler företag genom detta kunde börja arbeta mer aktivt med 

CSR. I enlighet med de medverkande i fokusgruppsintervjuerna skulle fler handla sina kläder 

på Lindex om de förmedlade sitt CSR-budskap mer och tydligare. Informanterna uttalade att 

Corporate Social Responsibility var något som företag borde arbeta med och därför behövde 

Lindex inte förmedla budskapet. Om företaget skulle förmedla CSR-arbetet skulle det kunna 

ses som en taktik för ökad publicitet och få en negativ aspekt, vilket Line Schmeltz (2012) 

och deltagarna i våra fokusgruppsintervjuer beskrev. Dessutom uttryckte informanterna att när 

CSR inte förmedlades i någon större utsträckning kunde det bli som en bonus för kunderna 

när de valde att handla på Lindex.  

 

Resultatet visade att deltagarna till viss del blev påverkade av mediernas framställning och 

samhällsdebatten gällande CSR. De beskrev att uppväxt, umgänge och relationer påverkade 

individens syn på CSR. Deltagarna uttryckte att medierna till viss del hade en inverkan på 

synen av sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, eftersom de var kritiska till vad som 

skrevs. Det uppstod en diskussion där informanterna uttryckte att det som förmedlades 

angående produkter i medier gav uppfattningen att det som såldes i Sverige var socialt och 

miljömässigt bra. Däremot var deltagarna noga med att förklara sin medvetenhet kring att det 

förvisso inte var så i praktiken. Vi uppfattar att detta kan ha en viss inverkan i vad som finns 
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på agendan, eftersom deltagarna uttryckte att de blev mer påverkade av de nyheter som 

publicerades.  

 

Det framkom i fokusgruppsintervjuerna att det var viktigt att arbeta med alla aspekter inom 

CSR, dock resonerade deltagarna kring att det endast påverkade dem när de själva kunde 

erfara det. En majoritet av deltagarna resonerade att de valde kvalitet framför pris vid val av 

köp. Vi uppfattade detta som anmärkningsvärt, eftersom de valde att köpa en produkt när de 

visste att till exempel arbetsförhållandena var dåliga. Informanterna uttalade att det inte 

påverkade de själva och om produkten var fin och billig köpte de den ändå. Utifrån 

diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna är vår uppfattning att deltagarna har ett egenintresse, 

eftersom deltagarna uttryckte att de förväntade sig att företag skulle arbeta med CSR och 

behövde således inte själva ta ansvar till att granska det. Informanterna var överens om att 

uppfostran, umgänge och relationer hade en inverkan på hur CSR uppfattades. De uttalade att 

dessa aspekter lade grunden till den verklighet som uppfattades av individen.  

 

Dagordningsteorin fokuserar på hur egna erfarenheter påverkar uppfattningen av verkligheten. 

Detta ger ytterligare grund till svaret på frågeställningen, eftersom det finns tidigare teorier 

och resultat som visar på att omgivning och erfarenheter bygger individers syn på 

verkligheten. Vår uppfattning är därför att synen på Lindex CSR-arbete kan uppfattas 

mångsidigt, eftersom våra intervjupersoner hade olika idéer kring betydelsen av begreppet. 

 

Resultaten visade likheter med de resultat som framkommit i tidigare forskning, att CSR är ett 

omfattande begrepp med många tolkningar där det inte finns konkreta svar på om CSR 

påverkar köpbeteendet eller inte. Detta för att det är ett nytt begrepp där det inte finns 

tillräckligt mycket forskning som underlag. Således kan de olika uppfattningarna av begreppet 

ha en förklaring i att det inte fanns ett specifikt svar på hur CSR uppfattades och användes. 

Till skillnad från Shen et al (2013) tyder våra resultat på att informanterna inte lade 

uppmärksamhet på hur produkten var tillverkad vid ett köp, beroende på vad medierna 

publicerade om en viss produkt. Deltagarna i våra fokusgruppsintervjuer köpte istället det som 

de tyckte var fint, hade bra kvalitet och var prisvänligt. 
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6.1 Brister och vunnen kunskap 
Det grupptryck som skapas i en fokusgruppsintervju kan påverka hur intervjupersonerna 

uttrycker sig och i vilken utsträckning de vågar stå för uppfattningar som går emot övriga i 

samtalet. Detta har vi försökt förhindra genom att engagera och uppmuntra alla att bidra med 

egna uppfattningar. Under uppsatsens gång har vi inte haft någon personlig kontakt med 

Lindex och kan endast dra slutsaster från våra fokusgruppsintervjuer. Vi är dessutom 

medvetna om att Lindex endast är ett av många exempel på företags arbete med CSR, därför 

utgör Lindex ett exempel på detta ämne. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Uppsatsen undersöker kundernas uppfattningar om ett företags kommunikation gällande CSR. 

Det kan forskas vidare gällande hur företag väljer att förmedla sitt arbete med CSR istället för 

kundernas uppfattningar angående det. Ett annat forskningsområde är att undersöka vilka som 

är de främsta kanalerna företag väljer att förmedla arbetet med CSR genom. Dessa områden 

skulle vara intressanta att fortsätta forska om eftersom vi tror att detta kan ge mer tydliga och 

klara resultat kring aspekterna socialt, miljö och ekonomi inom begreppet CSR. 
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide 
·         Berätta om etiken och att de hela tiden kan avbryta och fråga om de vill vara anonyma. 

·         namn, ålder, yrke, civilstatus, barn? 

·         Beskriv hur en Lindex kund ser ut för er? 

·         Varför handlar ni på Lindex? 

·         Varför började ni handla på Lindex? 

·         (Visa broschyren) vet ni vad detta är? 

·         Hur skulle ni beskriva det som denna broschyr tar upp? 

·         Vet ni vad det kallas, det som tas upp i broschyren? (Förklara vad det är annars) 

·         Visste ni att detta var något Lindex arbetar med? 

      Hur fick ni reda på att de arbetade med detta? 

      Om inte, skulle ni vilja få reda på det? 

·         Hur skulle du vilja få reda på det i så fall? 

·         Vad tycker ni om detta arbete?   

·         Varför tror ni att Lindex arbetar med CSR? 

·         Blir ni påverkade av vad som berättas om företaget? 

·         På vilket sätt, kan ni ge exempel?  

·         Hur tänker ni när ni handlar kläder? ”Vilka frågor är viktiga för er när ni väljer 

klädesföretag?” (utgå från svaren och be dem prioritera mellan dessa exempel pris, kvalitet, 

stil osv.) 

      Är det viktigt för er att Lindex arbetar med CSR- frågor? 

      I så fall, varför? 

      Väljer ni Lindex över andra klädesföretag på grund av CSR arbetet? 

·         Är detta något som ni hade velat veta mer om? 

      Hur hade ni velat veta de i så fall? 

·         Följer ni Lindex på några digitala medier? 

      Om ja, vilka och varför då? 

      Om nej, varför inte? 

·         Vad tycker ni om deras sätt att beskriva sig på sociala medier? 

·         Tar ni del av Lindex-information på några andra sätt/via andra kanaler? 

·         Läser ni nyhetsbrev från Lindex?  

·         Hur uppfattar ni om det som skrivs där? 

·         Hur uppfatar ni att medvenetheten är kring CSR frågor, bland människor ni känner hur man 

pratar om det och på vilket sätt? 

·         Är det viktigt att handla efter de här frågorna? 

·         Hur tänker ni kring återanvändning/återvinning av kläder? 

·         Hur går era tankar kring nya trender inom modevärlden? 

·         Hur får ni reda på vad som är de nya trenderna? 

·         Hur ser ni på Lindex reklamer? 

·         Tror ni att män och kvinnor ser olika på CSR-arbetet? 

·         Hur tror ni att skillnaden mellan män och kvinnor ser ut? 

·         Hur tror ni att detta kan ha förändrats över tid? 

·         Vad anser ni om Lindex nya kollektion om att plus size kläder ska ingå i normal size? 

·         Vet ni om detta arbete? 

·         Vad tycker ni om det? 

·         Har ni något mer att tillägga?  

 

Tack så mycket! 
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9. Bilaga 2 - Broschyren 

 

 



 

45 
 

 

 



 

46 
 

 

 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Olivia Ahlberg

Josefine Håkansson


