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Abstract

No one can deny the fact that what we say and what we do matters. We all in one or 

another way leave some mark. If you as an organization/company want to do that today 

and succeed, a start is to look after your communication. But before you do that it is a 

benefit if you know which people you want to reach, how you shall reach them and why  

they should listen to you.

Sometimes we talk about the noise that all information we are sending out creates, 

which in turn leads to that we only seek after the kind of information that we are interes-

ted in and ignore the rest. Maybe that is one of the reasons why the communication 

market is growing today. There is a need of a structure of what to say, when to say it and 

how.

The network Rena Kläder (Clean Clothes) works for human working conditions within 

the textile industry in the production countries. Their focus is on the Swedish fashion 

companies and the people who are responsible for the purchase of clothing we wear 

when we are spending time at the hospital. When I contacted the network they did not 

had any core messages formulated, neither any communication strategies. My aim with 

this study has been to formulate core messages and recommended communication stra-

tegies. The work has had its progress through theory, literature I’ve read and qualitative 

interviews with people who work with the network in one or another way.

The results show that Rena Kläders messages had succeeded in some areas while not in 

others. The results gave me a basis for my conclusions and the possibility to see two 

point of views of the networks job, one from the unions and member organizations and 

one from the fashion companies. I hope that Rena Kläder will have great use of my pa-

per and use it in their work with their communication.



Sammanfattning

Ingen kan neka till att det spelar roll vad vi säger och gör här i livet. Vi lämnar alla på 

ett eller annat sätt något slags spår efter oss. Om man som organisation/företag vill göra 

det idag och lyckas är en början att planera sin kommunikation. Men innan man gör det 

är det en fördel att veta vilka som ska nås, hur de ska nås och varför de ska lyssna på 

just dig. Det pratas ibland om informationsbruset i vårt samhälle och att det är svårt att 

nå fram på grund av att vi mer och mer skärmar av oss och enbart riktar in oss på vad vi 

själva vill ha. Kanske är det en av anledningarna till att kommunikationsbranschen väx-

er idag, det behövs helt enkelt en struktur på vad man säger, när man säger det och hur.

Nätverket Rena Kläder arbetar för humana arbetsvillkor inom textilindustrin i produk-

tionsländerna. Deras fokus ligger på de svenska modeföretagen samt de upphandlare 

som bland annat beställer de kläder vi har när vi ligger på sjukhus. När jag tog kontakt 

med dem visade det sig att de inte hade några framtagna kärnvärden, inte heller några 

kommunikationsstrategier som gällde för nätverket. Mitt uppdrag har varit att ta fram 

kärnbudskap samt en rekommenderad kommunikationsstrategi. Arbetet har tagit sin 

form i teori, litteratur jag har läst samt kvalitativa intervjuer med personer som arbetar 

med nätverket.

Resultatet av detta visade att Rena Kläders budskap hade gått fram tydligt på vissa om-

råden medan andra hade gett ett splittrat intryck. De gav dock ett bra underlag för mina 

slutsatser och möjligheten att se två synvinklar av nätverkets arbete, en från fackföre-

ningar och medlemsorganisationer samt en från modeföretagen. Jag hoppas att Rena 

Kläder kommer att ha nytta av min uppsats och använda den i det vardagliga arbetet 

med kommunikationen utåt. Uppsatsen kan användas som en ryggrad att gå tillbaka till 

när nätverket ska delta i kampanjer eller liknande för att lyfta fram de delar som är rele-

vanta just för stunden.
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1. Inledning

Det har sagts innan och det tål att sägas igen – mode är det nya rock‘n‘roll. Medan skiv- 

och filmförsäljningen kämpar med fildelningsproblem får modebranschen allt större del 

av folkets fickpengar, för en tröja kan du aldrig ladda ner digitalt (Ström, 2007). Det 

ligger en poäng i föregående mening, modeindustrin har de senaste åren ökat både för-

säljning och medial uppmärksamhet. Det svenska musikundret som för ett par år sedan 

var väl omskrivet i media och hajpat med bland annat band som the Hives och the Car-

digans har blivit ersatta av modeföretag som Acne och Filippa K.

På senare tid har även etiken inom modebranschen blivit uppmärksammad. Bilder på 

människor som arbetar oskyddat med giftiga syror och vatten som har färgats blått av 

jeanstillverkning är bara några av de som har synts i media. De som arbetar med dessa 

yrken har ofta en lön som är svår att leva på, dåliga arbetsförhållanden och ingen möj-

lighet att ansluta sig fackligt. Det senare beror på hot om våld, avsked eller totalförbud. 

Oftast handlar det om låglöneländer i Asien som Indien, Bangladesh eller Kina. Fler och 

fler konsumenter har börjat ställa sig frågan om under vilka omständigheter deras kläder 

har blivit tillverkade. Jag är en av de konsumenterna. 

En aktör som arbetar för att förbättra textilarbetarnas villkor är Rena Kläder som jag 

även har valt att skriva min C-uppsats hos. Rena Kläder är ett nätverk av organisationer 

som bedriver opinionsbildning samt dialog med modeföretag för en humanare behand-

ling av textilarbetarna.

Rena Kläder har 2007 inga kärnbudskap formulerade, inte heller någon kommunika-

tionsplan eller kommunikationsstrategi nerskriven för kärnverksamheten. Till varje 

kampanj som de utformar själva, eller utformar tillsammans med andra organisationer, 

tar de dock ut budskap som är viktiga för den specifika kampanjen. I denna uppsats har 

jag tagit fram kärnbudskap och en kommunikationsstrategi för Rena Kläder som de se-

dan kan använda som grund för kommande kampanjer och strategiskt kommunikations-

arbete.
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1.1 Bakgrund

Tillsammans med Malin Eriksson och Joel Lindefors på Rena Kläder har jag kommit 

fram till valet av uppsatsämne. Jag kontaktade själv Rena Kläder och frågade om de ha-

de behov av att se över sin kommunikationsstrategi och hur mina möjligheter att skriva 

min C-uppsats hos dem såg ut. Målet är att uppsatsens resultat kommer att användas i 

Rena Kläders fortsatta kommunikationsarbete. För att ge dig som läsare en introduktion 

till vad Rena Kläder är och vad de gör kommer det i kapitel två en sammanfattning av 

detta, samt en översikt av konkurrenter och omvärld eftersom de spelar en avgörande 

roll vid val av kärnbudskap.

Orsaken till att jag kontaktade Rena Kläder var att jag kom i kontakt med dem under ett 

tidigare studentarbete som rörde klädindustrin och dess produktionsvillkor. Många 

gånger har jag tänkt på hur verkligheten ser ut bakom jeansen jag bär och under vilka 

villkor de har tillverkats. I och med Rena Kläder såg jag både chansen att lära mig mer 

om hur verkligheten ser ut inom denna bransch men också att förbättra deras kommuni-

kation och därmed deras chans att nå ut på ett tydligt sätt till allmänhet och berörda ak-

törer.

1.2 Problemformulering och syfte

Rena Kläder har i dag inga kärnbudskap formulerade. Nyttan med att ha tagit fram och 

bestämt sina kärnbudskap är stor. I de kampanjer som Rena Kläder hittills har medver-

kat och drivit har budskap plockats fram särkilt för dem. Med egna kärnbudskap som 

grundar sig i den egna verksamheten kan Rena Kläder vinna mycket i form av att kom-

munikationen blir enhetlig och att den alltid utgår från kärnverksamheten. 

Utifrån min empiriska undersökning, litteratur om varumärkesbyggande och strategisk 

kommunikation samt dialog med Rena Kläder kommer jag att utarbeta vilka kärnbud-

skap som passar nätverket. Den strategiska planen över hur kommunikationen ska nå ut 

till målgrupperna syftar till att föra vidare nätverkets kärnbudskap på ett så effektivt sätt 

som möjligt utan att det ska vara allt för kostsamt.
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Det här är mina frågeställningar. 

Vad ska Rena Kläder kommunicera till omvärlden?

 Hur ska Rena Kläder särskilja sig från sina konkurrenter? 

 Vad kommunicerar Rena Kläder idag? 

 Vad vill målgrupperna att Rena Kläder ska kommunicera? 

 På vilket sätt kan kärnbudskapen kommuniceras effektivast? 

Den första frågeställningen är den huvudsakliga. För att besvara dessa har jag gjort en 

kvalitativ undersökning, läst relevant litteratur, bidragit med mina personliga åsikter 

samt studerat den plattform från 2002 som finns för Rena Kläder.

1.3 Disposition

Jag kommer presentera min uppsats på följande vis. I nästa kapitel presenterar jag Rena 

Kläders bakgrund och deras mål, konkurrenter, omvärld och målgrupper. I kapitel tre 

presenterar jag de teorier som har varit inom ramen för uppsatsarbetet. Stort fokus läggs 

där på hur kommunikation bör utformas för att på ett effektivt sätt uppmärksammas 

samt tas emot av mottagaren. Vidare beskriver jag den metod jag har valt och på vilka 

grunder det har gjorts. Kapitlet som därefter följer är mitt resultat- och analyskapitel. I 

detta kapitel har jag valt att både presentera resultaten och analysera de frågor som 

ställts om Rena Kläder. Det sista kapitlet presenterar kärnbudskap och kommunika-

tionsstrategi för Rena Kläder. Kapitlet är ett resultat av min empiriska undersökning, 

den information jag har samlat på mig under arbetet samt egna åsikter och värderingar.
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2. Rena Kläder

I följande kapitel berättar jag om Rena Kläders bakgrund samt deras nuvarande mål, 

omvärld och målgrupper. Kapitlet avslutas med en SWOT-analys1 där nätverkets svag-

heter respektive styrkor presenteras.

2.1 Bakgrund

Rena Kläder bildades i Sverige 1997 och har sedan dess arbetat för att förbättra arbets-

villkoren för arbetarna inom tillverkningsindustrin i framförallt Asien. I Sverige har det-

ta handlat om att bilda en opinion hos allmänheten och att genomföra påtryckningar mot 

svenska klädföretag. Nätverket verkar för att det ska ske oberoende kontroller av fabri-

kerna som modeföretagen använder sig av. Ytterligare ett mål är att nätverket ska få 

modeföretagen att samarbeta med varandra för att nå framsteg och förbättringar.

De organisationer som driver Rena Kläder är Svenska Kyrkans Unga, Röda Korsets 

Ungdomsförbund, IF Metall, Handelsanställdas Förbund, Fair Trade Center, Förbundet 

Vi Unga, LO-TCO Biståndsnämnd, Kooperation Utan Gränser/Rättviseakademin, SKTF 

samt Emmaus Stockholm. Rena kläder är alltså ingen fristående organisation utan ett 

nätverk fyllt av samarbete mellan olika organisationer. Rena Kläders finansiärer är den 

statliga myndigheten Sida. Myndigheten hör till Utrikesdepartementet och har som mål 

att förbättra fattiga människors levnadsvillkor.

Nätverket är en del av den världsomspännande kampanjen Clean Clothes Campaign. 

Sedan 1989 har Clean Clothes Campaign varit aktiv och finns idag i tio länder runt om i 

Europa. Bakom organisationen står ca 300 organisationer.

Rena Kläder har varit aktuella med ett flertal rapporter om förhållandena i klädindustrin, 

anordnat blixtupprop och deltagit i ett flertal debatter och samverkat med andra organi-

sationer i olika kampanjer. Ett blixtupprop är en e-postlista som personer som stödjer 

upproret ansluter sig till. Ett blixtupprop kan till exempel anordnas om ett klädföretag 

4
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sas samt vilka möjligheter och hot som kan uppkomma i framtiden.



plötsligt stänger ner sina fabriker utan att förvarna arbetarna. Några av kampanjerna är 

Playfair som anordnades inför Sommar-OS 2004, Rapport #3 Indiska som är en gransk-

ning av hur företaget arbetar med arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna och Rapport #2 

Nio modeföretag som undersöker hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar.

Hittills, 2007,  har modeföretagen nått blandade resultat men de flesta av dem har tagit 

fram uppförandekoder, även kallade Codes of conduct, baserade på FN-organet ILO:s 

(International Labour Organisation) kärnkonventioner för arbetare. Rena Kläder lägger i 

sitt arbete tyngd på att arbetarna ska ha rätt att bilda fackliga rättigheter och genom 

facken kunna påverka sina situationer. 

Arbetet med att förbättra textilarbetares arbetsvillkor i världen tar generellt sett tre olika 

former, konsumentupplysning, påverkan av företagen och solidaritetsarbete. Konsu-

mentupplysningen bedrivs till stor del av medlemsorganisationerna, varav Röda Korsets 

Ungdomsförbund och Svenska Kyrkans Unga är de aktivaste. Påverkan på företag är det  

Rena kläder lägger mest tid på. Påverkan sker på modeföretagen men också på den of-

fentliga sektorn som är en stor upphandlare av kläder tillverkade utomlands. Solidaritet-

sarbetet består av direktkontakter med arbetare i klädindustrin i de länder som produce-

rar dem.

Syftet med Rena Kläder är inte att konsultera de svenska klädföretagen för att få bättre 

arbetsvillkor hos arbetarna inom tillverkningsindustrin. Det är upp till klädföretagen att 

själva ta itu med problemet och åtgärda det.

Ur modeföretagens perspektiv blir etikarbete som nätverket driver en form av CSR, 

(Corporate Social Responsibility). CSR är något som företag inte är bundna till att göra 

vid lag utan gör utöver lagar och förordningar, till exempel arbete med miljöfrågor som 

rör företaget och dess produktion.

Rena Kläders långsiktiga målsättning är att alla svenska företag inom klädbranschen ska 

omfattas av globala avtal/uppförandekoder, tecknade med relevanta fackliga organisa-

tioner innehållande krav på lägst den sociala standard som anges i CCC:s och FFI:s upp-

förandekoder (Rena kläders plattform, antagen 2002). Kort sagt handlar det om att ge 

textilarbetarna en drägligare tillvaro.
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För att nå den långsiktiga målsättningen arbetar Rena Kläder för att inköpsmetoder ska 

förändras och i stället för att leta efter de billigaste produktionsförhållandena fokusera 

på arbetarnas möjligheter att organisera sig. Ett annat mål är att modeföretagen ska 

stanna kvar vid leverantörer som använder sig av kritiska förhållanden och kräva att de 

förbättras i stället för att snabbt hitta en ersättare.

De kortsiktiga målen består av att sätta press på modeföretag samt stat och landsting 

som köper in kläder till bland annat sjukvården. De består också av att arrangera blix-

tupprop för arbetare som möts av exempelvis stängda grindar till fabrikerna och utebli-

ven lön samt gediget informationsarbete med medlemsorganisationer för att påverka 

allmänheten. SIDA har även kortsiktiga mål som Rena Kläder ska uppnå under den tid 

som de får ekonomiskt bidrag. Exempel på sådana kortsiktiga mål är hur många infor-

matörer de ska utbilda, hur många gånger de ska synas i media, hur många informa-

tionsvykort som ska delas ut och så vidare.

2.2 Målgrupper

Rena Kläder har delat in sina målgrupper i tre olika grupper: 

• ungdomar, kvinnor och medlemsorganisationer

Den första är den högst prioriterade gruppen och är baserad på att ungdomar och kvin-

nor är de som spenderar mest pengar på kläder. Att medlemsorganisationerna är med i 

den är på grund av att de utgör en viktig del av nätverkets arbete.

• personer som arbetar inom klädbranschen

Den andra gruppen består av personer som arbetar inom klädbranschen. Exempel på 

sådana personer är produktchefer och miljö- och etikchefer. Inom den här gruppen har 

nätverket även en sekundär grupp som består av personer i andra ledande positioner 

som exempelvis designers och kommunikatörer.

• tjänstemän inom stat, kommun och landsting som är upphandlare
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Den tredje och sista gruppen består av tjänstemän inom stat, kommun och landsting som  

är upphandlare av till exempel kläder och material inom sjukvården. Denna grupp är 

lika prioriterad som den andra gruppen.

(Rena Kläders plattform, 2002)

2.4 Omvärlden

Intresset för mode har ökat de senaste åren och svenska modeföretag har blivit mycket 

populära. Flera av de svenska modeföretagen har mer än fördubblat sin export de senas-

te åren, konstaterar tidningen som beräknat exporten under 2005–06 för de 15 största 

modeföretagen (exklusive de stora kedjorna) till närmare två miljarderkronor (Magner-

gård, 2007). Detta har också lett till att intresset för de etiska villkoren vid tillverkning-

en av kläderna har fått stor uppmärksamhet. 

När Rena Kläder presenterade sin rapport “Rapport # 3 Indiska” om klädkedjan Indiska 

och dess arbete med villkoren för de anställda i textilindustrin fick de snabb respons av 

media. Redan samma dag toppade nyheten Aftonbladets nättidning och fick snabbt säll-

skap av andra medier som hakade på och skrev om den. Detta följdes upp av bland an-

nat en tv-debatt i SVT:s program Argument. Etiken ligger med andra ord på dagord-

ningen. De två företag, Acne och Bondelid, som inte ställde upp i rapporten fick hård 

kritik i media.

Etikarbetet inom de svenska modeföretagen har nått varierande resultat och arbetsinsat-

ser. Konsumenterna har börjat ställa krav och frågorna om den etiska bakgrunden vid 

tillverkningen av kläderna har blivit fler. Hur starka de uppförandekoder som har tagits 

fram av modeföretagen är i praktiken är dock osäkert. Det krävs mer än ett dokument 

signerat endast av den ena parten för att det ska vara användbart. 

Förutom Rena Kläders engagemang i etikfrågor finns det en rad andra aktörer på mark-

naden. Flera av dem är samarbetspartners till Rena Kläder men de driver också egna 

frågor som de vill lyfta fram. Tillsammans når de en gemensam publik men en och en 

slåss de också om samma “etikutrymme” i media. De största konkurrenterna är Fair 

Trade Center (rättvis handel & mänskliga rättigheter), Amnesty International (mänskliga 
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rättigheter), Svenska Naturskyddsföreningen (natur & miljö) och Swedwatch (mänskli-

ga rättigheter & miljö).

2.6 SWOT-analys

Jag tagit fram en SWOT-analys för att kartlägga Rena Kläders styrkor, svagheter, möj-

ligheter och hot. Detta gjordes dels för ge en introduktion till vart Rena Kläder befinner 

sig idag till dig som läsare och dels för att jag personligen skulle få en bra insyn i verk-

samheten. SWOT är en sammansättning av orden nedan.

Strenght

Rena kläders har en viss makt då medierna lyssnar på dem och rapporterar flitigt vid 

släpp av rapporter. Detta har synts bland annat genom artiklar i Aftonbladet (Melén 

2006) och Svenska Dagbladet (Fröberg, 2006) samt i tv-programmet Argument (2007) 

och Rapport (2006) i SVT. Nätverket sitter även i en position där de kan uttala sig kri-

tiskt mot svenska modeföretag medan dessa inte kan göra det. Om de gör det får de en 

stämpel över sig av att de döljer något. Rena Kläder är, som tidigare nämnts, ett nätverk 

som består av fackföreningar, medlemsorganisationer och biståndsorganisationer. De 

utgör en stor grogrund för budskapen och möjligheten att sprida dem vidare är stor. Det 

internationella nätverket samt de medlemsorganisationerna som står bakom kan också 

räknas som en styrka. Dessa kan uttala sig i frågor gemensamt och få stort genomslag 

bland medlemmar.

Weakness

Rena Kläder löper risken att blandas samman med exempelvis Krav-märkt, Fair Trade 

Center och liknande märkningar/organisatioer. De har en liten budget vilket leder till att 

det inte kan göras några större informationskampanjer som når en stor publik. Nätverket 

har också en touch av vänster över sig. Detta kan vara såväl en svaghet som en styrka. 

Svagheten är att vissa människor/företag/organisationer inte vill bli förknippade med 

vänsteråsikter och därför tar avstånd från dem.

Opportunities

Etikfrågan har fått ett fast grepp i medierna och företag har fått upp ögonen för CSR in-
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om området. Möjligheterna finns i att öka Rena Kläders närvaro i medierna ytterligare 

och nå ut till en ännu större del av allmänheten. Samarbetena med exempelvis Fair Tra-

de Center och Swedwatch gör möjligheten att slå igenom större med sina budskap. Om 

nätverket utökar sina samarbeten med de internationella nätverken kan de dessutom få 

ännu större genomslag i sina frågor.

Sammanlagt har Rena Kläder möjlighet att nå runt 800 000 personer med sitt budskap 

då det är antalet medlemmar i de fackföreningar och medlemsorganisationer som nät-

verket är bundet till. Naturligtvis är detta en möjlighet att nå ut med sitt budskap till 

dessa personer.

Threat

Ett möjligt hot är att etiktrenden dör ut och intresset för etiken vissnar. Ytterligare ett är 

att Rena Kläder förknippas med Rättvisemärkt eller liknande organisationer vilket skul-

le leda till att fokus inte längre skulle hamna på arbetarnas arbetssituationer utan på rätt-

vis handel. Dt finns även många som vill nå ut med sitt budskap och hotet finns att Rena 

kläders budskap dränks i mängden. Ytterligare ett hot är att Rena kläder inte längre får 

förnyade ekonomiska medel från SIDA för att fortsätta sitt arbete.

Dessa områden som täcks genom analysen ger en kartläggning av var Rena Kläder be-

finner sig 2007 och en insikt i svaga respektive starka områden. I nästa kapitel tar jag 

upp teorier som befinner sig inom ramen för uppsatsen.
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3. Teori

I detta kapitel presenteras relevanta teorier till frågeställningen. Kapitlet börjar med en 

inledning och uppdelning i de två fördjupningsområdena, varumärkesbyggande och 

strategisk komunikation. Kapitlet fortsätter sedan med respektive område och berör 

bland annat relationella budskap, hur man tar sig fram med sitt budskap och vad man 

bör tänka på när man levererar sitt budskap.

3.1 Mina två fördjupningsområden

Det kan vara svårt att säga exakt varför vi förknippar en organisation med den bild vi 

har av den. Däremot är det inte så svårt att säga att den bilden är viktig för de relationer 

organisationen försöker skapa med oss. Hennes & Mauritz fick en törn när det kom 

fram att en del av kläderna som såldes tillverkades genom barnarbete. Den bilden all-

mänheten hade av Hennes & Mauritz och som hade byggts upp under många år, stämde 

helt plötsligt inte i allmänhetens ögon. “Profil, image och varumärke är begrepp som är 

kopplade till imaginära och immateriella värden, det vill säga sådant som inte är möjligt 

att direkt ta på” (Heide/Johansson/Simonsson, 2005:173). 

Det här är teoriavsnittet där jag kommer att ge en teoriram och visa vilka teorier jag har 

använt mig av.

De två områden jag har riktat in mig på är:

• varumärkesbyggande

• strategisk kommunikation

I mitt arbete har jag också använt mig av kurslitteratur inom PR om vägar för att nå 

publicitet. Jag har gjort det valet grundat på att det är en allt för informationsrik källa att  

ignorera.

Mitt uppdrag skulle även kunna omfatta områden inom organisationsteori och psykolo-

gi. Tyvärr har det inte funnits möjlighet tidsmässigt för fördjupning inom dem men skul-

le kunna rekommenderas i en vidareutveckling av uppsatsen.
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3.2 Varumärkesbyggande

Rena Kläder säljer inte en tjänst och inte heller en produkt. De förmedlar ett budskap 

som “säljs” in till mottagaren. För Rena Kläder är varumärkesbyggande att, precis som i 

köp- och säljvärlden, sälja in sitt budskap. 

Att använda detta tankesätt inom myndigheter och organisationer är inte så vanligt idag. 

“Men att tänka i termer av varumärke kan skapa nya insikter även inom offentliga myn-

digheter, statliga bolag och organisationer. Inställningen till den service olika organisa-

tioner ger kan tydligt förbättras genom att konsekvent bygga upp förtroende för ett va-

rumärke.” (Eriksson, 2005:91) 

Perspektivet att genom att arbeta på det sätt som använts inom näringslivet under en 

lång tid kan ge mycket tillbaka för den offentliga sektorn. Fler och fler myndigheter, 

statliga bolag och organisationer inser detta och börjar arbeta med detta. 

3.2.1 Förstärkning & tillspetsning

På en teater förstärker skådespelarna sina drag och ansiktslinjer med smink. Samma sak 

gäller egentligen också om man vill nå ut till sin målgrupp. Det gäller att förstärka de 

drag man har och göra dem tydliga för målgruppen för att få dem att komma ihåg just 

dig och dit varumärke. Samtidigt är det viktigt att alla delar drar åt samma håll för att ge 

en enad bild av varumärket. “The point has been made before, and will be again, since it 

is so fundamental but so often ignored: all elements of the marketing mix must work to-

gether to give the same message.” (Randall, 2001:77)

Risken finns annars att varumärket blir spretigt och kommunicerar olika saker till olika 

målgrupper som inte stämmer överens. 

3.2.2 Relationella budskap

En hel del kan vinnas genom att spela på känslor. Uppfattningen om varumärket är ju 

även det en känsla i sig. “A brand is brought to life for consumers first and foremost by 

personaltiy of the company behind it and that company´s commitment to reaching peop-

le on an emotional level” (Gobé, 2001:15). Varumärken som Levis, Apple och Coca-Co-

la är tre exempel på varumärken som använder sig av känslor i sitt varumärke och sin 
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kommunikation. Vanligen nämns detta som “emotional branding”, det svenska namnet 

för detta är känslomässig eller relationell marknadsföring. 

Många forskare anser att det finns fyra olika typer av budskap: instrumentella, relatio-

nella, intygande och jämförande. Den relationella inledningsgrunden utformas efter våra 

känslomässiga behov. “Budskapet syftar till att påvisa att produkten ger en positiv och 

förhöjd känsloupplevelse och ett välbefinnande eller en grupptillhörighet och lovar ofta 

en känslomässig belöning” (Bergström, 2004:80). 

Jag har valt att arbeta inom ramen av den relationella inledningsgrunden. Jag har gjort 

det valet med tanke på att Rena Kläder, som jag tidigare nämnt, inte säljer en vara eller 

tjänst utan ett budskap. Om jag till exempel köper ett par jeans från Acne och jag vet att 

tack vare Rena Kläder och Acne har textilarbetarna som sytt jeansen fått en dräglig ar-

betssituation kan  det uppkomma en känslomässig tillfredsställelse. 

De relationella budskapen ska även lova socialt gillande som i fallet Läkare utan grän-

ser. De bör därför vara inbäddade i emotioner och smyga sig fram med mjuka tassar 

(Bergström, 2004:80), Det vill säga att det är mycket viktigt att ta det lugnt med sitt 

budskap och undgå att skrika ut det. Teorin är helt klart intressant i Rena Kläders fall 

där ett av målen är att uppmärksamma och påverka allmänheten. Frågan är hur det fun-

gerar när budskapet inte har möjligheten att “vänta” tills det blir upptäckt utan är relativt 

beroende av att synas tydligt vid olika tillfällen. Det kräver att Rena Kläder faktiskt vå-

gar ta plats i media och undvika att smyga med sitt budskap. 

3.2.3 Ett enhetligt varumärke

För att få ett enhetligt varumärke som drar åt ett och samma håll krävs det några saker.  

“Kärnidentiteten bör inkludera element som gör varumärket både unikt och värdefullt. 

Den bör vanligtvis bidra till ett värdeerbjudande och skapa varumärkets trovärdighets-

bas” (Apéira, 2001:75). 

Tillsammans med de ovan nämnda åsikterna finns några av nycklarna till ett starkt va-

rumärke. För att kunna ha ett enhetligt varumärke måste man helt enkelt gå till grunden 

med vad varumärket har för funktion, mission och värderingar. Därifrån går man sedan 

mot ett starkt varumärkesbyggande. 
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3.3 Strategisk kommunikation

“Det finns en fördel med att kommunicera en enhetlig bild av sitt företag/organisation. 

Intrycket blir enhetligt. Det blir enklare att komma ihåg avsändaren och skilja den från 

andra liknande avsändare. Det man säger måste stämma överens mellan olika målgrup-

per och olika kanaler” (Bryntesson/Hammarlind/Sammeli, 2002:15). Strategisk kom-

munikation har en viktig del i det arbetet. 

Eftersom det finns ett stort antal avsändare som vill nå sina målgrupper med just sina 

budskap är det också en hård konkurrens man står framför. Valet av vilka budskap som 

ska sändas ut blir då en strategisk fråga som grundas på både teori och empirisk data. 

“I en tid då kommunikation aldrig har varit viktigare och ett genomslag aldrig krävt mer 

än styrka riskerar företag att misslyckas med kommunikationens grundregel: Välj ett 

fåtal budskap som hänger ihop och upprepa dem.” (Bryntesson/Hammarlind/Sammeli, 

2002:15) 

Det spelar även roll i vilket medium man använder sig av för att nå målgruppen och på 

vilket sätt. För att veta vad som ska förbättras behövs en del saker göras. “Organisatio-

nen måste klarlägga vilka kärnvärden som ska kommuniceras gentemot marknaden - 

och på vilket sätt” (Eriksson, 2005:93). Detta för att veta vad man vill sända ut till mot-

tagaren och vart det grundar sig i företaget eller organisationen.  “Det innebär också att 

företag och intresseorganisationer har mycket att vinna på att i god tid identifiera de eg-

na gräsrötterna och kanalisera deras engagemang om man hamnar i en konflikt” (Borgs, 

2004:136).

“In communication, as in architecture, less is more. You have to sharpen your message 

to cut into the mind. You have to jettison the ambiguities, simplify the message, and 

then simplify it some more if you want to make a long-lasting impression” (Ries/Trout, 

2001:8). Ries och Trout är två kommunikattions/marknadsstrateger som tidigare har 

forskat inom området kommunikation och positionering av varumärken. Båda föresprå-

kar enkla budskap och att de drag som varumärket har ska förstärkas och kan därför 

kopplas till forskningen i denna uppsats.
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3.3.1 Hur man tar sig fram i budskapsdjungeln

“Det finns en gammal regel att man ska ha högst tre eller fyra argument. För folk kan 

inte minnas fler“ (Johannesson, 2001:58). Med för många argument blir det helt enkelt 

för rörigt. Samma sak gäller när budskap ska kommuniceras. För att folk ska komma 

ihåg avsändaren bör det användas högst tre till fyra argument. 

Ibland kan det till och med vara fördelaktigt att koncentrera sig på ett av sina argument/

budskap. Om man befinner sig i en situation där ämnet som avsändaren redan berört 

flera gånger kan det vara av fördel att hålla fast vid sitt grundbudskap och poängtera det 

viktiga i det. På så sätt kan man förhoppningsvis vinna intresse och uppmärksamhet. 

Beroende på i vilket sammanhang man befinner sig i kan det vara nyttigt att använda de 

budskap som är lämpligast för tillfället. Detta kan gälla vid olika kampanjer och arbeten 

man deltar i. 

3.3.2 Att prata är en sak, att göra en annan

Det är en sak att prata om att göra saker och en annan att verkligen göra det man pratar 

om. Så är det även om man vill höja ribban i sin kommunikation. Det är när man går 

från ord till handling som man ofta får ett större genomslag hos sin målgrupp och även 

ger intryck av att verkligen vilja förändra målgruppens vardag. 

Handling är ett sätt att visa trovärdighet. “Publiken tycks tro att det är svårare att ljuga i 

handling än i ord och litar därför mer på vad de ser än vad de gör“ (Borgs, 2004:88). 

Behovet av att visa att man faktiskt gör någonting visar att man som företag/organisa-

tion står för det man säger och inte tvekar att omsätta ord till handling. 

3.3.3 Att särskilja sig

“Baserat på den egna identiteten, gemensamma värden och etiska riktlinjer bygger före-

taget upp en önskvärd position i relationen till olika kunder“ (Eriksson, 2005:93). För 

att nå ut med kärnbudskapen är det bra om man särskiljer sig från konkurrenterna. Med 

vassa budskap om vad Rena Kläder handlar om underlättar de för konsumenterna att 

förstå. Gemensamma värden stödjer varumärket och särskiljer det förhoppningsvis från 

andra aktörer.
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3.3.4 Leveransen

En sak att tänka på när man formulerar vad man ska säga är hur lång tid har mottagaren 

på sig att ta in mitt budskap. Många vill som sagt nå ut till oss vilket skapar ett slags 

brus och gör det svårt att ta sig igenom. “Men om du kan leverera ditt budskap snabbt, 

förståeligt, effektivt och intressant så har du stor chans att komma igenom” (Bryntesson/

Hammarlind/Sammeli, 2002:37). Så länge budskapet är genomtänkt är det ovannämnda 

är en mycket bra sammanfattning över att komma fram i budskapsdjungeln.

3.3.5 Att lyckas göra sin röst hörd

Många forskare har försökt kartlägga hur man på bästa sätt gör sin röst hörd och når 

fram med sin information. Några har tagit fram guider för hur man bör agera i vissa si-

tuationer medan andra har studerat vilka vägar som är effektivast att gå för att nå ut med 

budskapet. Andra som har gett ut böcker och föreläst om hur man gör sin röst hörd är 

PR-konsulter som arbetar med dessa saker varje dag. En av dem, Martin Borgs, har tagit 

fram elva punkter som recept för att lyckas nå fram med ett budskap/kampanj.

1. Du måste tro på det du gör, du måste ge dig ut på ditt äventyr

2. Inget äventyr utan konflikt

3. Ingen konflikt utan fiende

4. Ingen begriper utan förenkling 

5. Ingen berättelse utan handling (det måste hända saker)

6. Ingen spänning utan risktagande

7. Ingen identifikation utan problem

8. Ingen trovärdighet utan uppoffringar

9. Ingen upplösning utan konfrontation

10. Förstärk de drag du har 

11. Talang och engagemang är viktigare än pengar
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(Borgs, 2007)

Vissa av punkterna är förmodligen av varierande värde för varje enskild organisation, 

men jag tror att det kan vara nyttigt som organisation/företag att gå igenom dem en efter 

en. Några av punkterna kanske kan lyftas bort medan andra kan fokuseras på. Framför-

allt det sista punkten, punkt 11, tycker jag kan vara väl värd att notera. Oavsett hur 

mycket pengar du har är det ändå viktigare med talang och engagemang för att nå ända 

fram. 

För att nå fram till sitt mål kan det även behövas göras någon slags undersökning för att 

se hur organisationen/företaget uppfattas utifrån. I nästa kapitel berättar jag vilka val jag 

har gjort samt vilken metod jag använt mig av till min empiriska undersökning.
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4. Metod

Följande kapitel innehåller vilken metod jag har valt för min undersökning samt vilka 

respondenter som har medverkat. Inledningsvis ges även en bakgrund till undersök-

ningen. Kapitlet innehåller även urvalsmetod, hur jag gick tillväga samt ett reliabilitet- 

och validitetsavsnitt. De personer som har intervjuats presenteras också med namn, yr-

ke och arbetsgivare.

4.1 Undersökningens bakgrund

Totalt har tio personer intervjuats som på olika sätt har kontakt med Rena Kläder. Tan-

karna, åsikterna och svaren har varit varierande från person till person men samtidigt 

ibland förvånansvärt lika. Totalt ställdes nio frågor som handlade om Rena Kläder och 

intervjupersonernas individuella syn på varumärket. Frågorna gällde hur nätverket 

kommunicerar, deras konkurrenter, om budskapet når fram och om intervjupersonerna 

själva hade egna förslag på förändringar. Syftet med frågorna var att få en bild av hur 

omvärlden ser på Rena Kläder idag, 2007, och få en förståelse av vad som når fram men 

även vad som inte håller hela vägen. Samtliga tankar, funderingar och svar som ges är 

intervjupersonernas personliga och representerar inte organisationen/företaget/tidning-

ens åsikt. 

Som näst sista fråga fick intervjupersonerna rangordna tio ord i en skala från ett till fem. 

Om de svarade ett förknippade de ordet mycket starkt med Rena Kläder och svarade de 

fem förknippade de ordet mycket lite. Orden som var med valde jag ut dels från Rena 

Kläders nedskrivna plattform för verksamhet, ord som fungerar som bas i verksamheten 

och som ska efterlevas. Men jag valde även ord som jag ville veta om de associerades 

med nätverket. Som en följdfrågan på den valde jag att ställa frågan om det var något 

ord de saknade och i så fall vilket. Orden som valdes ut var rättvisa, kamp, frihet, väns-

ter, kreativitet, jämlikhet, mänskliga rättigheter, nytänkande, solidaritet och ansvarsta-

gande.

4.2 Val av metod

Jag har gjort en kvalitativ undersökning eftersom jag har velat ha möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor och få intervjupersonerna att utveckla sina svar. “Det är lämpligt när 

17



man vill få grepp om människors personliga uppfattningar enskilt utan att deras utsagor 

påverkas av någon annan” (Ekström/Larsson, 2000:50). En kvantitativ undersökning 

med enkät hade också varit möjlig, men hade endast gett mig ett begränsat par alternativ 

samt ingen möjlighet att få intervjupersonerna att utveckla sig. Att intervjuerna har varit 

strukturerade och inte helt öppna beror på att jag har velat ha frågor som rör mina fråge-

ställningar samt svar inom dem.

En annan kvalitativ undersökningsform jag hade kunnat använda mig av är fokusgrup-

per. Dessa skulle kunna ha gett mig mycket information men var tyvärr inte möjliga va-

re sig resursmässigt eller tidsmässigt. 

4.3 Avgränsningar

Jag har valt att inte fördjupa mig i organisationsteorier eftersom jag inte tycker att det 

har varit relevanta för uppdraget. Det är endast två personer som arbetar på Rena Kläder 

och syftet med uppsatsen har främst främjats av att lägga fokus på varumärkesbyggande 

och nyttan av strategisk kommunikation i stället för organisationsteori.

En kvantitativ undersökning bland målgrupperna hade kunnat ge värdefull information. 

Eftersom Rena Kläders målgrupper består av fackföreningar, medlemsorganisationer, 

modeföretag och andra organisationer valde jag bort det alternativet. Undersökningen 

skulle riskerat att bli allt för stor för att kunnas behandlas under de tio veckor jag hade 

på mig. Den kvalitativa undersökning jag gjort gav mig även möjligheten att få utveck-

lande svar som säger mer än valbara alternativ som är vanligt i kvantitativa undersök-

ningar.

4.4 Urval

Urvalet av intervjupersoner är gjort i samråd med Joel Lindefors och Malin Eriksson på 

Rena Kläder. Dessa är valda strategiskt och utifrån vilka som har varit viktiga för nät-

verket att få en uppfattning om hur de ser på nätverket. Jag gjorde först en kartläggning 

av de organisationer och företag som nätverket har kontakt med och som verkar inom 

samma område. Efter detta plockade jag sedan ut tio stycken personer som ansågs ha 

insyn inom området och stort värde för undersökningen. När jag valde personerna ut-

gick jag från deras kontakter med Rena Kläder samt vilken position de hade i företaget, 
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i vissa fall var det till exempel lämpligare att tala med produktchefen än kläddesignern 

eftersom det är den som ansvarar för produktionsledet. Intervjupersonerna är även valda 

utifrån hur mycket kontakt de har med nätverket och etikfrågor inom klädindustrin. Ett 

obundet urval hade kunnat ge en felaktig spridning av intervjupersoner, till exempel 

personer som inte ansvarar för, eller är insatta, i frågan. Därför valdes detta också bort.

Intervjupersonerna har också yrken och arbetsuppgifter som gör att de känner till Rena 

Kläders frågor.

4.5 Redovisning av intervjupersonerna

Nedan redovisas vad intervjupersonerna har för namn, yrke och arbetsplats/medlemsor-

ganisation för att ge en överskådlig bild. 

Anna-Karin Nilsson, verksamhetsledare för RKUF:s rättvishandelsgrupp i Stockholm , 

Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF)

Eva-Maria Munck, ordförande i arbetsgruppen Schysst Konsument, Svenska Kyrkans 

Unga (SVU)

Frida Hök, handläggare, Naturskyddsföreningen

Jimmy Panagiotopoulos, marknadsansvarig, modeindustrins branschtidning Habit

Josefin Olevik, frilansande journalist

Lennart Blank, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen

Linda Linné, quality manager, Filippa K

Lisa-Linnea Söderberg, ledamot i förbundsstyrelsen, Röda Korsets Ungdomsförbund 

(RKUF)

Magnus Palmgren, internationell sekreterare, IF Metall

Maria Silvferschiöld, produktchef, Björn Borg
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4.6 Tillvägagångssätt

Samtliga intervjuer är gjorda över telefon. Att genomföra intervjuerna ansikte mot an-

sikte hade möjligtvis gett en bättre kontakt med intervjupersonen och möjlighet att få 

fram mer om det exempelvis hade funnits bildmaterial. Då inget bildmaterial eller lik-

nande har varit aktuellt anser jag att jag har fått tillförlitliga svar genom telefonintervju-

erna eftersom det inte uppstod ett behov av att behöva träffas ansikte mot ansikte. Att ta 

intervjuerna ansikte mot ansikte var även resurs- och tidsmässigt inte möjligt. Samtliga 

intervjupersoners svar antecknades på papper. 

4.7 Reliabilitet och validitet

Med validitet mäter man om man verkligen mäter det man har haft för avsikt att mäta. 

Mitt uppdrag har varit att ta fram kärnbudskap och rekommenderade kommunika-

tionsstrategier. De frågor som har tagits fram har bidragit till en god validitet. Syftet 

med frågeställningen är att få en uppfattning om hur Rena Kläders omgivning uppfattar 

nätverket för att sedan ta fram kärnbudskap och kommunikationsstrategier, vilket även 

stämmer överens med frågeställningens syfte. 

“Tillförlitlig är intervjuundersökningen om den är utförd på ett korrekt sätt, om den inte 

innehåller felkällor, om de har svarat ärligt osv” (Ekström/Larsson, 2000:13). Jag utgår 

från att samtliga av intervjupersonerna har svarat ärligt och anser att intervjuerna är ut-

förda på ett korrekt sätt utan felkällor. De svar som jag har fått kan jag därför stödja mig 

på i mina resonemang och i val av kärnbudskap samt kommunikationsstrategier. Mer 

om detta ges i resultat- och analyskapitlet samt slutsatser.
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5. Resultat och analys

I detta kapitel presenterar jag de resultat jag har fått i min undersökning. Resultaten 

varvas med analyser av dem och avslutas med en kort sammanfattning. I kommande 

kapitel (6.1) dras slutsatser med förankring i vissa av svaren. 

5.1 Kontaktarbetet

Min första fråga var hur intervjupersonerna kommit i kontakt med Rena Kläder. Det vi-

sade sig att den största delen av dem, sju personer, fått kontakt med dem genom medar-

betarna på Rena Kläder och att de på eget initiativ tagit kontakt med dem, bland annat 

genom stormöten i medlemsorganisationerna. Endast två av intervjupersonerna, de båda 

journalisterna, har själva sökt upp Rena Kläder för att få information eller boka dem till 

branschdagar. Rena Kläder har således gjort ett gediget kontaktarbete med de personer 

som har intervjuats. Å andra sidan visar det att det inte heller är så många som har sökt 

upp dem på eget initiativ. På vissa ställen som på Filippa K märks spår av att opinions-

arbetet nätverket jobbar med har slagit väl ut. Genom påverkansvykort som delats ut på 

bland annat festivaler fick Filippa K ca 500 stycken vilket gjorde att frågan uppmärk-

sammades ytterligare samt kontaktsamtal med Rena Kläder togs.

5.2 Vilja och engagemang

Vidare ställdes frågor om intrycket av nätverket, möjliga konkurrenter och hur kommu-

nikationen uppfattas. Rakt över gavs svaret att de ger ett engagerat intryck samt att det 

är seriöst och har en driven vilja att förändra. Som jag nämnde i teoriavsnittet är det en 

fördel om människorna bakom organisationen/företaget lyckas leverera en känsla. En-

ligt undersökningen har medarbetarna på Rena Kläder lyckats leverera känslan och vil-

jan att förändra och vara engagerade i vad de gör. En av intervjupersonerna säger så här:

Det är gott. De ger ut seriösa, gedigna rapporter och är down to earth till sät-

tet. De ser verkligheten som den är och arbetar utifrån det. 

(Josefin Olevik, journalist)

En annan intervjuperson uttrycker sig på följande vis:
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De gör ett brett arbete med tanke på hur många organisationer som är in-

blandade. Trots det känner man sig som medlem väldigt delaktig av det ar-

bete som görs, vilket är jättekul. Det känns verkligen som att alla behövs 

trots att vi är så många och så olika. (Eva-Maria Munck, ordförande i 

Schysst Konsument, Svenska kyrkans Unga)

Som jag nämnde i teoriavsnittet (3.2) finns det en styrka i att lyckas kommunicera en 

enhetlig bild av sitt företag/organisation. På så sätt kan man förmedla ett budskap som 

lyser igenom lika genom samtliga inblandade och därmed ge ett starkt intryck. 

Att nätverket förknippas med vilja och engagemang kan man möjligtvis lyfta fram i 

kärnbudskapen. Båda orden innefattar känslor och handlingskraft vilket kan knytas till 

relationella budskap och som kan vidareutvecklas ytterligare. Samtidigt är det som jag 

nämnde i teoriavsnittet (3.2.2) viktigt att inte dundra på för stort med sina budskap utan 

i stället ta det i mindre portioner. 

I Rena Kläders fall kan det vara nyttigt att använda sig av orden vilja och engagemang 

eftersom det har framgått så tydligt men samtidigt vara noggrann med att följa upp or-

den med handling. Även handlingen i sig, alltså vad som görs, är viktigt att lyfta fram 

för att visa att man inte bara tycker utan även gör något åt situationen. I teoriavsnittet 

lyfte jag fram Borgs åsikter om detta (3.3.2). Han anser att handling är ett sätt att visa 

trovärdighet. Att endast kommunicera hur mycket vilja och engagemang man som orga-

nisation har utan att visa upp faktisk handling tror jag kan vara förödande för förtroen-

det. Däremot, att göra det motsatta, tror jag kan stärka organisationen otroligt mycket.

I teoriavsnittet nämner jag även att det är bra om man definierar sina gräsrötter, i detta 

fall medlemmarna i medlemsorganisationer och fackföreningar (3.2). Om man gör det 

kan man vinna mycket i form av effektiva ambassadörer och ett seriöst och samlat in-

tryck av organisationen. Detta ger en fast bild av den och lättare för gemene man att 

lägga på minnet. 
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5.3 Kommunikation och kärnvärden

Samtidigt framkommer det att intrycket inte är allt. På frågan hur budskapen kommuni-

ceras ut är svaren vitt skilda. Flera av intervjupersonerna tycker visserligen att nätverket 

gör ett mycket bra jobb och att budskapen är tydliga, dock främst de som är medlemmar 

i medlemsorganisationerna vilket är en smula vilseledande. En stor del av intervjuper-

sonerna, sju stycken, tycker nämligen att Rena Kläder inte är tydliga nog med vad de 

vill samt vad fackföreningarnas intresse i frågan är. Några påpekar också att de inte har 

känt till nätverket innan de blev kontaktade av dem och att det är något de borde jobba 

med.  

En av intervjupersonerna är inte ens säker på vad som är Rena Kläders budskap. Före-

tag, medlemsorganisationer och Västra Götalandsregionen har en positiv bild av vad 

nätverket vill och tycker att kommunikationen sker på ett tydligt sätt. Sprickan är alltså i 

hur journalisterna och andra organisationer uppfattar nätverket. Där verkar inte samma 

tydlighet ha gått fram.

I teoriavsnittet (3.2) lyftes det fram vad som är viktigt just med kommunikation och 

kärnvärden. Att organisationen kartlägger vilka kärnvärden de har och vad som ska 

kommuniceras innan man börjar kommunicera är viktigt. En del av mitt uppdrag är just 

att ta fram kärnvärden och på intervjupersonernas svar märks också att det har funnits 

en brist i hur kommunikationsarbetet har sett ut innan. Att välja ett par sammanhängan-

de kärnbudskap och sedan upprepa dem är en av lösningarna för att få fram sitt budskap 

effektivt.

5.4 Unika i sitt område

När det gäller konkurrenter är uppfattningen ganska lik bland intervjupersonerna. Det 

finns ingen direkt given konkurrent då intervjupersonerna uppfattar Rena Kläder som 

tämligen ensamma aktörer om att ta upp frågan. En viss konkurrens tros dock finnas 

från liknande organisationer som exempelvis Fair Trade Center och Rättvisemärkt. Den 

första, Fair Trade Center, i form av att de också jobbar med frågan men samtidigt med 

flera andra frågor. Några av intervjupersonerna närmare bestämt tre stycken, upplevde 

det som att på grund av den otydlighet av vad Rena Kläder är för allmänheten det nog 
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enkelt kan förväxlas. En av intervjupersonerna uttryckte sig så här angående frågan om 

vilka konkurrenter nätverket har:

Jag tror inte det, möjligtvis att man får poängtera för folk att Rena Kläder 

inte har någon märkning - där kan budskapen blandas ihop med till exempel 

Fair Trade-organisationen i stort. (Lisa-Linnea Söderberg, ledamot i för-

bundsstyrelsen, Röda Korset Ungdomsförbund)

I stor bemärkelse ges alltså inga förslag på direkta konkurrenter, eftersom Rena Kläder 

anses ha rätt stor ensamrätt på sin fråga. Däremot uppfattas inte nätverket vara tydliga 

mot allmänheten vad som är vad och därmed riskerar de att blandas samman med andra 

aktörer inom området. 

Att nätverket har en egen nisch och lyckats ringa in det området är självklart positivt. 

De har ensamrätt på den fråga de driver på grund av hur de arbetar med dialog med mo-

deföretagen samt genom opinionsbildning mot allmänheten. Dessa drag kan dock för-

stärkas för att bygga vidare på varumärket Rena Kläder. I teoriavsnittet (3.2.3) nämnde 

jag att kärnidentiteten bör inkludera element som gör varumärket både unikt och värde-

fullt. Att nätverket har valt att jobba med både dialog och opinionsbildning är möjligtvis 

ett element som skulle kunna lyftas fram som unikt och värdefullt, som det faktiskt är. 

5.5 Media som katalysator

Rena Kläder har förekommit en del i media under det senaste året, därför valde jag att 

ha med en fråga om just detta och vad de tyckte om närvaron. Flera av intervjuperso-

nerna, 8 st, är imponerade av hur stort genomslag rapporterna Rena Kläder har släppt 

har gett. De tycker också att det har lyft frågan och att nätverket varit effektiva på att 

synas i samband med andra händelser som har rört den fråga Rena Kläder driver. Andra 

intervjupersoner, och däribland modeföretagen, uttryckte också sin oro för att själva 

hamna i en Indiska-situation, Bakgrunden till Indiska-situationen är att Rena Kläder och 

Indiska tillsammans arbetat med uppförandekoder och liknande. När Rena Kläder släpp-

te sin rapport om hur Indiska gått till väga med arbetet kom det fram både positiva och 

negativa företeelser. I media hamnade fokus till stor del på det negativa, vilket gav 

dubbla budskap till andra modeföretag, som att det positiva inte får den uppmärksamhet 

den förtjänar utan att enbart den negativa delen målas upp. 
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Ur Rena Kläders synpunkt har uppmärksamheten bidragit till att frågan har tagits upp 

och förstärkt opinionen ytterligare vilket har gett större press på modeföretagen och 

upphandlingsenheterna hos kommuner och landsting. 

Samtliga intervjupersoner nämner just de rapporter som Rena Kläder har släppt som ka-

talysatorer för medieuppmärksamheten. Samtliga är överens om att det har gett ett lyck-

at utslag och att frågan har förts fram i rampljuset ytterligare. 

5.6 Påverkan i klädindustrin 

Vidare till frågan om hur stor påverkan intervjupersonerna tror att Rena Kläder har på 

klädindustrin idag, 2007. Det visar sig att samtliga är överens om att Rena Kläder har 

påverkan på Sveriges klädindustri. Hur stor påverkan de har är dock splittrad. En av in-

tervjupersonerna anser att nätverket har oerhört stor påverkan och att de offentliga orga-

nen har tagit sig i kragen och sitter och tar fram uppförandekoder för fullt, nu efter nät-

verkets medverkan i Kalla Fakta. Medverkan bestod av utdrag ur filmen “Vassa saxar, 

vita rockar” som Rena Kläder producerat tillsammans med Swedwatch och Fair Trade 

Center. En av respondenterna säger så här:

Rena Kläder fyller en funktion men det måste bli större dialog och mindre 

inblandning av fackföreningarna, den blir negativ nu eftersom man inte vet 

syftet bakom. (Jimmy Panagiotopoulos, marknadsansvarig Habit)

De intervjupersoner som är med i medlemsorganisationerna Röda Korsets Ungdomsför-

bund och Svenska kyrkans Unga upplever att de har svårt att se hur mycket påverkan 

Rena Kläder har. Trots att de möter allmänheten när de informerar har de alltså tyvärr 

ingen direkt information om hur Rena Kläder påverkar. En av dem säger så här:

Svårt att säga, men just genom opinionsarbetet tror jag att de har stor påver-

kan. Svårt att veta hur det går med de samtal som förs med klädföretag uppe 

på kansliet. Tydligen har det hänt mycket det senaste året, jo jag tror att de 

har stor påverkan. (Eva-Maria Munck, ordförande Schysst Konsument, 

Svenska kyrkans Unga)
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Här finns det alltså en spricka i kommunikationen från Rena Kläder till deras medlem-

mar. Vad som händer på kansliet och hur samtalen med klädföretagen slår ut kan vara 

väl värt att belysa till medlemmarna av Rena Kläder för att ge en inblick i ett arbete som 

rör stora delar av kampanjen i sig. Att lyfta fram diskussionerna med modeföretagen kan 

vara en god idé. Samtidigt är det förståeligt om modeföretagen inte vill offentliggöra 

vad sägs under mötena med Rena Kläder eftersom det handlar om en del i deras varu-

märkesbyggande och planerade kommunikation. Det betyder dock inte att nätverket be-

höver utelämna hur diskussionerna går till informatörerna, men i stället för att redovisa 

varje enskilt möte kan de berätta om vilka som är de vanligaste samtalsämnena och vad 

Rena Kläder vill uppnå med mötena. Som jag nämnde i teoriavsnittet (3.3) är det viktigt 

även för gräsrötterna i organisationen att vara delaktiga och ha insyn i hur den arbetar 

och ställer sig i olika frågor. Denna del som nu i viss mån saknas både hos informatö-

rerna, medlemmar och andra organisationer som är berörda blir en spricka i helhetsin-

trycket.

Även andra intervjupersoner uppmärksammar att de inte har känt till att nätverket fört 

samtal med några av modeföretagen. 

Jag tror inte att de ska vara rädda för att marknadsföra sig som stöttningsorgan 

till klädföretagen. Samtalen ger jättemycket, bara att det kommer representan-

ter från klädföretagen till Rundabordensamtalen är ju jättebra. (Frida Hök, 

handläggare Naturskyddsföreningen)

Sammanfattningsvis är dock, som jag skrev tidigare, nästan alla intervjupersoner över-

ens om att nätverket lyckas påverka klädindustrin (nio av tio personer). Uppmärksamhe-

ten i media anges upprepade gånger som en av anledningarna att de har lyckats bygga 

den opinion som finns i dagsläget.

5.7 Synpunkter och förslag på förändringar

Vid frågan om synpunkter och förändringar ges en rad olika förslag. Medlemmarna i 

medlemsorganisationerna pekar dels på att nyhetsbreven skickas ut alltförsällan och 

skulle kunna fungera bra som uppdateringar om hur läget ser ut för månaden. Dels pe-

kar de även på att Rena Kläder kan använda sig ännu mer av medlemmarna, och även 

av dem som finns utanför Stockholm. Det är värt att poängtera att om man har ett ny-
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hetsbrev så bör det vara aktivt och skickas ut för att mottagaren ska känna trovärdighet 

för det samt att det är uppdaterat med relevant information. 

Att en av intervjupersonerna pekar på en viss Stockholmscentralisering är också en före-

teelse som bör uppmärksammas för att undvika eventuella ringar på vattnet av missnöje, 

men också av den anledningen att nätverket bör användas så flitigt som möjligt. Om in-

formationen som går ut till största del går ut i Stockholmsområdet går man miste om 

chansen att påverka landets övriga invånare. 

Även här är det återigen viktigt att poängtera att det kan vara bra att ha en bra kontakt 

med gräsrötterna och även som organisation kommunicera att “alla ska med”. Vid en 

eventuell nedgång av etik- och miljötrenden riskerar nätverket förlora många potentiella 

opinionsbildare som i värsta fall har ett dåligt förtroende för nätverket samt att de väljer 

bort Rena Kläder framför andra mer rikstäckande organisationer/nätverk.

De intervjupersoner som rör sig inom modebranschen ger förslag som alla pekar åt 

samma håll. Samtliga föreslår att nätverket ska dra ner den fackliga framtoningen och 

sätta in sig bättre i hur klädindustrin fungerar. De efterlyser också en större fokusering 

på positiva saker som händer inom området och att nätverket kan lyfta fram fler positiva 

exempel. På så sätt tror de att det skulle vara lättare att engagera medarbetarna i arbetet 

samtidigt som inget modeföretag skulle dra sig för att ta tag i frågan.

Jag personligen anser att det är mycket viktigt att organisationer med dessa 

visioner tänker som företag med utveckling som ledord och visar på olika 

"affärsideer" för att konkret visa förslag till åtgärder och därigenom få ige-

nom sitt budskap i handling. (Maria Silvferschiöld, produktchef Björn Borg)

Eftersom Rena Kläder vill påverka och vill nå ut till både modeföretagen och allmänhe-

ten tror jag att det kan vara en mycket god idé att anpassa sin kommunikation efter af-

färsvärldens. Även om Rena Kläder och modeföretagen har olika mål är det inget som 

hindrar Rena Kläder från att ta till mer marknadsanpassade kommunikationslösningar 

inom just detta område. Som det även nämns i teoriavsnittet är det positivt att fler statli-

ga myndigheter, bolag och organisationer arbetar på mer varumärkesbyggande. För Re-

na Kläders del kan det innebära att anpassa sin kommunikation till mottagarna och deras 
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villkor. Det handlar inte om att endast ge mottagarna det de vill ha utan att kommunice-

ra med dem med egna åsikter men mer på deras villkor.

Tidigare har jag nämnt att kommunikationen ska vara enhetlig och med ett par budskap 

som upprepas. Detta hindrar dock inte nätverket från att anpassa hur man kommunicerar 

vid olika tillfällen. Dialogen med modeföretagen har gett resultat även om nätverket inte 

på något sätt är “färdiga” med arbetet. För att öka samarbetsmöjligheterna med fler mo-

deföretag, eller få modeföretagen att samarbeta mer dem emellan, kan det vara en fördel 

om nätverket talar deras språk. 

En annan av intervjupersonerna tycker att Rena Kläder borde jobba mer med både in-

formella och formella journalistkontakter och att de ska se till att synas mer i media och 

samhällsdebatten. Intervjupersonen poängterar också att när man väl har en kontakt med 

en journalist är det av oerhört stort värde att hålla den uppdaterad med jämna mellanrum 

för att bibehålla kontakten, samt vara aktiv och skicka material när journalisten skriver 

om ämnen som rör dem. Det här kan vara av stor vikt att ta till sig för nätverket då jour-

nalisterna är en stor tillgång för dem när de vill nå ut i media. Att också hålla sina jour-

nalistkontakter underhållna bör tas som en självklarhet i det fortsatta arbetet för att ska-

pa bra relationer. 

Att Rena Kläder ska utvidga sitt arbete mot en äldre målgrupp och även börja jobba mot 

klädkedjor i en lägre prisklass är ett annat förslag från intervjupersonerna. Det är en bra 

synpunkt och naturligt att den kommer eftersom nätverket idag har valt att huvudsakli-

gen rikta in sig på modeföretag i den högre prisklassen samt kommuner och landstings 

upphandlingar. 

5.8 Värdeladdade ord

Min näst sista fråga gick ut på att intervjupersonerna fick rangordna tio ord i en skala 

från ett till fem. Resultatet gav spridda skurar men det var tre ord som hamnade i top-

pen. Dessa ord var mänskliga rättigheter, rättvisa och solidaritet. Detta visar ändå på att 

Rena Kläder förknippas med dels ett av de orden som är uttryckta i plattformen och dels 

ord som är relevanta med Rena Kläders arbete vilket är positivt för deras position. Här 

har nätverket lyckats ringa in ett par ord som de förknippas med och som respondenter-

na har sagt tidigare, har även Rena Kläder lyckats med att nischa in sig på sin sak. 
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Samtliga av dessa saker kan vara till stor hjälp vid formuleringen av kärnbudskapen 

som ska genomsyra allt nätverket gör.

De ord som intervjupersonerna saknade var i alla fall utom ett starkt knutna till den egna 

uppfattningen och det som de tidigare sagt i svaren, produktionschefen för Björn Borg 

vill till exempel se mer företagstänkande inom organisationen och ger även ordet före-

tag som saknat ord. Intervjupersonen som skiljde sig från mängden uttrycker sig så här:

Ja, det skulle vara ordet vilja, för det har de verkligen, ser det som ett nyck-

elord för dem. (Jimmy Panagiotopoulos, marknadsansvarig Habit)

Det här är ett av de ord som kan tas tillvara i kärnbudskapen. Snarlika ord som har före-

kommit i övriga intervjuer, dock i de andra frågorna, är Rena Kläders engagemang och 

vilja att förändra vilket speglar ett nätverk som är ambitiösa och ett ord som kan vara 

värt att använda. 

5.9 Sammanfattning

Som jag sa i förra kapitlet (4.1) har svaren varierat från person till person, men ibland 

varit förvånansvärt lika samt olika. Gemensamt har dock alla att de har fått ett relativt 

gott intryck av Rena Kläder och att nätverket har visat prov på att de verkligen vill för-

ändra verkligheten så som den ser ut idag. Rena Kläder ses även som förhållandevis en-

samma inom sin bransch att jobba på det sättet de gör. Att det arbetar med både opini-

onsbildning och dialog uppskattas från samtliga intervjupersoner. Från de intervjuperso-

ner som arbetar inom klädindustrin uttryckts dock att den fackliga inblandningen i nät-

verkets arbete är oklart. De intervjupersoner som är aktiva inom medlemsorganisatio-

nerna samt några ytterligare upplever att de inte får tillräckligt mycket information om 

hur dialogerna med modeföretagen går till samt resultatet av dem. 

I nästa kapitel förankras resultat och analyser som gjorts ovan i slutsatser. Dessa består 

av kärnbudskap för nätverket samt en rekommenderad kommunikationsstrategi.
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6. Slutsatser

I det här kapitlet har jag formulerat tre kärnbudskap åt nätverket samt en kommunika-

tionsstrategi. Som jag nämnde i slutet av förra kapitlet (5.9) har vissa av kärnbudska-

pen formats efter intervjuresultaten samt teorier. 

6.1 Kärnbudskap

Fyra kärnbudskap har valts ut till Rena Kläder. Anledningen till att de är just fyra beror 

på att, som jag nämnde i teoriavsnittet (3.2.1), folk helt enkelt vanligtvis inte minns fler 

budskap. Jag tycker även att det blir en bra fokusering på vad som är viktigt och att 

kommunikationen blir effektivast om man har ett fåtal argument att kommunicera. Ge-

nom dessa kärnbudskap hoppas jag kunna få nätverket att ge en enhetlig bild som upp-

repas för att nå önskad effekt hos mottagaren.

6.1.1 Vilja

Ett ord som har återkommit flitigt i intervjuerna och som är påtagligt synligt i Rena 

Kläders arbete är deras engagemang och vilja att förändra. Eftersom detta lyser igenom 

så tydligt och återkommer bland intervjupersonernas svar (5.2) känns det naturligt att 

det tas till vara som ett av kärnbudskapen för nätverket. Jag tror också att många med-

lemmar kommer att kunna identifiera sig med kärnbudskapet eftersom många av dem är 

involverade ideellt och förmodligen också drivs av en vilja att förändra. På så sätt kan 

medlemmar identifiera sig med nätverket och få en individuell koppling. det blir också 

en del av det relationella budskapsarbetet som nämns i teorikapitlet (3.2.2) och som syf-

tar till att just skapa relationer med sina målgrupper. 

Kärnbudskapet visar också upp en sida av nätverket som viljestarka och drivna. Samti-

digt är det som jag nämner i teoriavsnittet (3.3.2) viktigt att visa handling också, Mer 

om det kommer vi till i kommunikationsstrategierna (6.2). Att använda sig av något som 

man är förknippad med kan även lyftas fram ytterligare och förstärkas. I teoriavsnittet 

(3.2.1) berättade jag att varumärken kan vinna en del på att förstärka några av sina ka-

raktäristiska drag. Just vilja är ett av Rena Kläders drag. Att förstärka det och lyfta fram 

det vid passande tillfällen kan få nätverket att bli ännu starkare förknippat och få en 

starkare grund att stå på.
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Ett annat ord som möjligtvis skulle kunna ha valts som kärnbudskap i stället för vilja är 

ordet engagemang. Anledningen till att det ordet inte är valt beror på att jag tycker att 

ordet engagemang inte är lika laddat som vilja, Oftast är det ju så att man först vill man 

något och sedan engagerar sig i det. Jag väljer alltså här att gå från grunden och använda 

grundordet vilja. Jag tror också att ordet vilja kan nå en bredare målgrupp då många av 

oss vill förändra och på så vis väcka uppmärksamhet och intresse. Därifrån kan nätver-

ket sedan ta steget till att även få dem engagerade i Rena Kläders arbete.

6.1.2 Mänskliga rättigheter

Att ta mänskliga rättigheter som ett av kärnbudskapen känns naturligt i och med att Re-

na Kläder arbetar med just detta. Det må vara självklart för den insatta vad nätverket 

arbetar med, men förmodligen inte alls lika klart för den som inte är insatt. Därför tror 

jag att Rena Kläder kan vinna mycket på att kommunicera ut detta, framförallt till mål-

grupper som inte är bekanta med nätverket sedan innan. 

I den undersökning jag gjorde var mänskliga rättigheter det som intervjupersonerna för-

knippades starkast med Rena Kläder (5.8). Jag tycker att nätverket bör dra nytta av det 

och även i fortsättningen vara tydliga med vad de arbetar med. Nätverket kommer trots 

allt stöta på nya människor som inte känner till dem. Att tydligt kommunicera ut ett av 

de mest grundläggande kärnbudskapen är därför till en klar fördel för att bli förknippade 

med just mänskliga rättigheter.

En annan möjlighet skulle kunna vara att välja rättvisa i stället för mänskliga rättigheter 

som kärnbudskap. Rättvisa låg även det högt i undersökningen jag gjorde (5.8). Det ris-

kerar dock att släta ut nätverket och dess image genom att förmedla ett allt för diffust 

budskap. Det skulle också löpa en stor risk att blandas ihop med Rättvisemärkt och lik-

nande organisationer som har just rättvisa som sitt ledord. Dessutom är ordet rättvisa 

präglat av den personliga synvinkeln på vad som är rättvisa vilket även kan bidra till ett 

förvillat budskap.

Som jag nämnde i teoriavsnittet (3.2.2) används relationella budskap för att få männi-

skor att känna igen sig känslomässigt i det man kommunicerar. Mänskliga rättigheter 

har de flesta av oss en gemensam förståelse om och även en åsikt om att det inte är god-

tagbart att kränka andra människor.  Samtidigt är det viktigt att föra ut positiva saker, 
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exempelvis förbättringar som har gjorts de senaste åren inom klädindustrin, för att und-

vika att mottagaren blir negativt inställd och blundar för kommunikationen.

6.1.3 Dialog och opinionsbildning

Det Rena Kläder gör idag med att både föra en dialog med modeföretagen och opini-

onsbildning är nätverket ensamma om 2007. Flera av intervjupersonerna ger som för-

slag i undersökningen (5.7) att nätverket bör vara mer öppna med att de även för en dia-

log med modeföretagen, de inte upplever att nätverket är tillräckligt tydliga med detta i 

dagsläget. I undersökningen gav intervjupersonerna uttryck för att detta även är rätt 

unikt för Rena Kläder eftersom det inte finns någon annan som arbetar på liknande sätt.

Eftersom det finns både en efterfrågan och en unik plats ledig att ta rekommenderar jag 

att just orden dialog och opinionsbildning bör tas som det tredje och sista kärnbudskap. 

Att jag väljer att ta dem under samma budskap beror på att de tillsammans är unika och 

utstrålar den bredd Rena Kläder arbetar med idag. 

Genom att kommunicera att man för en dialog med modeföretagen visar också att man 

inte bara ägnar sig åt opinionsbildning utan även sitter ner med de som berörs och dis-

kuterar. Det visar också på vilja att förändra samt handling som också är bra att visa 

upp. Detta ger också en konkurrensfördel gentemot andra organisationer som arbetar 

med liknande frågor och kan därför bidra till att särskilja nätverket ytterligare. Som jag 

nämnde i teoriavsnittet (3.2.3) bör kärnidentiteten innehålla värden som gör varumärket 

både unikt och värdefullt. Det är just det som detta kärnvärde bland annat gör.  

Opinionsbildningen har haft en relativt stor plats i Rena Kläders kommunikation sedan 

innan genom användning av påverkansvykort, blixtupprop samt events av olika slag. 

Dialog med modeföretagen har också haft en stor plats i nätverkets arbete men inte lika 

stor i kommunikationen med omvärlden. Att berätta om att nätverket för en dialog tror 

jag kan visa på en större bredd. Det betyder dock inte att nätverket behöver redovisa ex-

akt vad som sägs under diskussionerna. Det viktiga är att berätta att de förs.

För att undvika att Rena Kläder blir uppfattade som rådgivande konsulter inom mänsk-

liga rättigheter inom textilindustrin bör nätverket även vara tydliga med varför man har 

en dialog. Om de är raka med att dialogen hålls för att få modeföretagen att samarbeta 
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och omfattas av gemensamma slutna uppförandekoder för rättigheter inom klädindustrin 

kan nätverket förhoppningsvis undvika den situationen.

6.2 Kommunikationsstrategi

I det här avsnittet presenteras en rekommenderad strategi för Rena Kläders kommuni-

kation. Inledningsvis börjar jag med att visa på några företeelser som kan förenkla 

kommunikationen och uppfattningen från mottagaren. Detta följs av förslag på kommu-

nikationskanaler som kan användas av nätverket i sitt fortsatta arbete. Samtliga förslag 

bör grundas i kärnbudskapen för att få en så klar och enhetlig kommunikation som möj-

ligt.

6.2.1 En konflikt och en fiende

Som jag nämnde i teoriavsnittet (3.3.5) blir kommunikationen mer spännande om det 

finns en konflikt i den. Om man dessutom plockar in en “fiende”, alltså den man jobbar 

mot, kan det bidra till att öka intresset hos mottagaren ytterligare.

Konflikten finns redan klar för Rena Kläder, nämligen att modeföretag och upphandlare 

inte tar inte sitt ansvar för de som tillverkar kläderna i produktionsländerna. Om nätver-

ket ska lyckas bygga en opinion i fortsättningen kan man som sagt även tjäna på att ta in 

en “fiende” i spelet. För Rena Kläder blir det just modeföretag och upphandlare. Det är 

ju trots allt de som inte tar sitt ansvar. Även om nätverket för diskussioner med dessa 

idag finns det inget som hindrar dem från att även i fortsättningen rikta kritiken mot 

dem. Jag menar då att nätverket bör peka ut modeföretag och upphandlare som helhet 

och inte rikta in sig på enstaka företag eller upphandlare. 

6.2.2 Prata så att alla förstår

Det är enkelt att ta till sig ett budskap om det är enkelt att förstå. I teoriavsnittet (3.2.1) 

skriver jag att en enkel och lättförståelig kommunikation gör att chanserna ökar att mot-

tagaren lyssnar bättre på vad som sägs. Samtidigt bör man som det nämns i teoriavsnit-

tet (3.3.4) ta hänsyn till hur lång tid mottagaren har på sig att ta till sig budskapet. Även 

här kan Rena Kläder vinna en hel del på att formulera sig enkelt och kortfattat.
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Rena Kläder arbetar med mänskliga rättigheter. Textilarbetarna arbetar och lever under 

oacceptabla tillstånd. Problemet ligger i klädindustrin och Rena Kläder arbetar för en 

förändring. Mer än så behöver initialt inte kommuniceras. Budskapet är nu enkelt att ta 

till sig, enkelt att förstå och enkelt att acklimatisera på sig själv. De flesta av oss håller 

ändå med om att även de som tillverkar våra kläder ska göra det under drägliga arbets-

villkor. 

6.2.3 Visa handling

Som nämns i teoriavsnittet (3.3.2) säger handling oftast mer än ord. Jag rekommenderar 

därför Rena Kläder att när det anordnas events att de görs på offentliga platser (för att få 

så många åskådare som möjligt) och att de kontaktar media så att de har möjligheten att 

vara närvarande. 

Detta gäller så gott som all aktivitet som görs och alla rapporter som ges ut. Kontakta 

journalister och håll dem varma med information och material som har med händelsen 

att göra. I resultat- och analyskapitlet (5.7) nämner en av intervjupersonerna att nätver-

ket bör jobba hårdare på både informella och formella journalistkontakter. Det kan vara 

en bra idé att göra detta och på så sätt även jobba med en slags opinionsbildning inom 

journalistkåren för att få större uppmärksamhet när exempelvis rapporter släpps.

Pressmeddelanden bör även skickas ut vid blixtuppror och events som Rena Kläder 

medverkar i för att hålla media informerad och visa att man gör saker. Även hemsidan 

bör hållas uppdaterad med vad som är på gång. Ett schema som visar kommande aktivi-

teter och mindre artiklar som skrivs av medarbetarna på Rena Kläder kan vara en god 

idé att publicera. Detta görs till viss del redan av nätverket men kan förbättras genom 

bland annat att fler bilder publiceras för att locka användaren till läsning. 

6.2.4 Att ge och ta

Kommunikation handlar i vis mån om att ta och ge. Som jag nämnde tidigare i teoriav-

snittet (3.3.5) är det svårt att få till en upplösning utan en konfrontation. Rena Kläder 

har bland annat i och med Indiska-rapporten redan gjort detta, vilket är mycket bra. 

Utan en diskussion mellan de två parterna blir händelsen eller berättelsen man vill berät-

ta rätt tam. Naturligtvis är också detta det ypperliga tillfället att visa vad nätverket arbe-
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tar med och berätta varför man arbetar med det man gör samt vad som bör förbättras. 

Alla möjligheter till konfrontation bör därför tas om det är möjligt.

Flera av intervjupersonerna nämner i undersökningen att de skulle vilja få fler positiva 

exempel från Rena Kläder för att bli mer peppade. Jag tror att nätverket kan vinna en 

del på att ta till sig detta för att dels ge en positivare bild av sig själva men också fak-

tiskt få modeföretag och upphandlare ännu mer engagerade i arbetet. Här handlar det 

också om att kommunicera lite mer på mottagarens villkor. Eftersom mottagaren i det 

här fallet vill ha en mer positiv approach på frågorna skadar det inte för Rena Kläder att 

anpassa sig till det. I sin tur kan det leda till ett ökat intresse, respekt och engagemang 

från mottagarna. Eftersom nätverket i så fall visar att de även lyssnar på dem och att det 

inte bara är klädföretagen som ska lyssna på Rena Kläder tror jag även att det kan leda 

till en mer samspelt kommunikation.

6.2.5 Presskit

När journalister, modeföretag, upphandlare och andra intressenter kontaktar Rena Klä-

der kan det vara bra att ha ett presskit redo att skicka iväg. I presskitet bör det ingå en 

kortfattad beskrivning vad Rena Kläder är, vad de gör och hur de går till väga. Här i kan 

det bland annat nämnas att nätverket för en dialog med modeföretagen för att få dem att 

tillsammans nå gemensamma uppförandekoder. På så sätt misstas inte nätverket för att 

arbeta som privata konsulter inom arbetsförhållanden i klädindustrin. Det bör också in-

nehålla kontaktuppgifter, exempel på situationer med icke humana arbetssituationer 

samt positiva exempel som till exempel Dem Collective. 

Att ha med positiva exempel kommer förhoppningsvis att ge modeföretag, upphandlare, 

designers med flera möjligheten att se att det går att förändra situationen. De kontak-

tuppgifter som finns med bör väljas med omsorg. Lämnas bara e-postadressen ut måste 

nätverket vara beredda på att svara på all e-post, samma sak gäller om telefonnummer 

lämnas ut. Risken finns annars att journalisten eller modeföretaget lägger Rena Kläder 

åt sidan eftersom det inte går att få tag på dem. 

Presskitet bör finnas i både PDF- och pappersformat för att kunna skickas ut via e-post 

men även kunna delas ut vid personliga möten.
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6.2.6 Nyhetsmejl

En av intervjupersonerna i undersökningen (5.7) säger att nyhetsmejlet kommer ut allt-

för sällan. Intervjupersonen föreslår också att mejlen skulle kunna innehålla uppdate-

ringar om blixtupprop som är aktuella för stunden. Nyhetsmejlen är en otroligt bra 

kommunikationskanal som når många uppskrivna samtidigt. Om dessa missbrukas kan 

det dock leda till att de inte läses och att prenumerationerna avslutas. Jag rekommende-

rar att ett nyhetsmejl skickas ut i månaden med uppdaterad och relevant information. 

6.2.7 Medlemsorganisationer

Medlemmarna är en oerhört bra informationskanal varför jag rekommenderar nätverket 

att använda sig av dem mycket det går. De når allmänheten genom sitt arbete med före-

läsningar, modevisningar och andra aktioner. Därför är det bra om de har en klar och 

tydlig kommunikation att gå ut med. I min undersökning kom det fram att en av inter-

vjupersonerna tyckte att det fanns en viss fokusering på storstäderna. Jag rekommende-

rar nätverket att fokusera även på de små städer där medlemmar ur medlemsorganisa-

tioner är aktiva. Kanske är det just där de goda exempel kommer växa fram som kan 

användas som goda exempel till övriga städer. Naturligtvis handlar det också om att inte 

missa en stor del av Sveriges befolkning samt bli förknippade med just storstadsfixering 

och därmed tappa medlemmar och engagemang. Medlemmarna är trots allt fantastiska 

ambassadörer och förmedlare av Rena Kläders budskap som bör tas till vara på till sista 

person.

6.2.8 Påverkansvykort till tidningar och att skapa efterfrågan

Påverkansvykorten mot modeföretagen var en lyckad kampanj. Flera modeföretag 

(bland annat Filippa K, se 5.1) såg sina kunders intresse för hur kläderna tillverkades 

och började prioritera frågan högre än tidigare. Detta avsnitt har sin utgångspunkt i detta 

och består av två delar.

Den första delen är att uppmana samtliga medlemmar i fackföreningar samt medlem-

sorganisationer att fråga under vilka förhållande kläderna de ska köpa, eller provar, har 

tillverkats under. Totalt har Rena Kläder möjlighet att nå ut till ca 800 000 personer med 

denna kampanj (antalet medlemmar i fackföreningar och medlemsorganisationer). Sva-
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ren kommer förmodligen att variera men det är inte heller svaren som är målet. Det är i 

stället att butikspersonalen ska lyfta frågan högre upp på grund av den efterfrågan som 

skapas. I sin tur leder detta förhoppningsvis till att modeföretagen ser efterfrågan och 

efterlever den.

Den andra delen är att påverka de som skriver om mode och kläder, nämligen modetid-

ningarna. Vykort med förtryckt adress och fält för avsändaren att fylla i sitt namn i ska 

finnas tryckt på kortet. Det ska även finnas en text som berättar att avsändaren undrar 

hur modetidningen ställer sig till arbetsvillkoren inom klädindustrin och om det planeras 

något kommande reportage som tar upp frågan. Vykorten delas ut under musikfestivaler 

som exempelvis Hultsfred och Emmaboda och givetvis i medlemsorganisationerna. Må-

let är att modetidningarna ska ta upp frågan i tidningen och ta kontakt med de svenska 

modeföretagen för att kolla hur de arbetar i dagsläget. Trycket kommer då öka ytterliga-

re på modeföretagen att ta hand om frågan och eventuellt skynda på arbetet.

6.2.9 Bloggar

Allt fler tidningar finns nu även på nätet, däribland modetidningar. De flesta har någon 

på redaktionen som bloggar om modenyheter, skönhetstips, musik eller film. Precis som 

med påverkansvykorten till klädföretagen finns här möjligheten att påverka. Genom att 

skicka inlägg på dessa sidor med frågor om förhållandena bakom kläderna som nämns 

finns möjligheten att väcka intresse och eventuellt få ett svar som läses av en modemed-

veten publik. Ju fler som skickar inlägg desto större chans är det att journalisten på re-

daktionen plockar upp ämnet. På detta vis kan Rena Kläder även jobba för att skapa 

opinion inom en målgrupp som kanske hade varit svår att nå med vykort eller aktiviteter 

på stan. 

Om möjligheten finns skulle nätverket kunna organisera en grupp medlemmar som har 

ansvaret för att väcka debatt på just bloggar. Tillsammans med medarbetarna på Rena 

Kläder tar gruppen fram inlägg som ställer rätt sorts frågor på ett effektivt sätt. Som jag 

nämnde i teoriavsnittet (3.1.1) riskerar annars budskapet att bli splittrat och rörigt för 

mottagaren. Budskapet blir på det här sättet enkelt att uppfatta och intressera sig för.

Antalet medlemmar i gruppen bör vara fler än tjugo eftersom det är en fördel om inläg-

gen kommer från olika personer för att ge intrycket av en bred opinion. Endast två eller 
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tre personer som upprepar sina frågor riskerar att ignoreras. Om ett tjugotal personer 

ställer frågan vid olika tillfällen under en tidsram ökar eventuellt chanserna för att äm-

net tas upp i bloggen och eventuellt i det redaktionella materialet i papperstidningen. 

Detta blir även en avvägning om på vilket sätt nätverket vill arbeta. Just denna arbets-

metod kan ses som oetisk av vissa människor och kan eventuellt bidra negativt för nät-

verket. Samtidigt kan det nå goda resultat att arbeta på detta sätt, det viktiga är att nät-

verket gör ett medvetet val om hur de vill arbeta.

Bloggruppen kan även användas för att skicka insändare till lokala och nationella tid-

ningar. Även här bör insändarna tas fram tillsammans med medarbetarna på Rena Klä-

der.

6.2.10 Kontinuerlig omvärldsanalys

Världen runt omkring oss kan förändras över en natt. Att kontinuerligt hålla koll på vad 

som händer inom det område som rör Rena Kläder är en god idé. Bland annat kan ny-

tänkande modeföretag och upphandlare användas som goda exempel vid diskussioner 

med modeföretag och upphandlare.

Att nätverket även håller koll på företeelser som kan påverka nätverket, medlemsorgani-

sationer samt etikområdet är viktigt för att kunna agera i god tid om det skulle behövas.
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7. Slutdiskussion

Vad ska Rena Kläder kommunicera till omvärlden?

Jag har, som  sagt, tagit fram fyra kärnbudskap nätverket kan använda sig av, vilja, 

mänskliga rättigheter, dialog och opinionsbildning. Min tanke är att nätverket ska an-

vända sig av det de redan har idag och som de redan förknippas med för att bygga sitt 

varumärke. Ett alternativ hade varit att ta fram kärnbudskap som strävade efter att för-

nya nätverket och dess identitet. Det hade naturligtvis kunnat vara ett lyckat koncept, 

men risken är också stor att medlemmar och fackföreningar som nätverket består av inte 

kunnat identifiera sig med nätverket. En annan företeelse som hade kunnat påverka va-

rumärkesprocessen är att det tar tid att bygga ett varumärke, tid som Rena Kläder kan-

ske inte har just för tillfället när etikfrågan är populär. 

En av synpunkterna som kom fram under intervjuerna var att nätverket eventuellt bör 

rikta in sig på andra aktörer inom klädindustrin än de svenska modeföretagen, som till 

exempel lågprismärken. I dagsläget tror jag dock inte att Rena Kläder ska utveckla arbe-

tet till ytterligare målgrupper på den sidan utan i stället arbeta med att förstärka den 

ställning de har idag ytterligare. När de sedan har en stark förankring hos dessa kan de 

ta tag i frågan igen.

 Hur ska Rena Kläder särskilja sig från sina konkurrenter? 

Genom att kommunicera ut det som gör nätverket unikt, Rena Kläder har lyckats nischa 

in sig på området om etik inom klädindustrin. Genom att framhålla det samt att de för 

en dialog med modeföretagen samtidigt som de bildar opinion för frågan är unikt för 

nätverket idag och särskiljer dem också från sina konkurrenter. Innan jag började skriva 

med uppsatsen hade jag inte uppfattningen om att Rena Kläder var ensamma om just 

detta. När jag har fått fram detta i mina intervjuer känns det viktigt att föra fram detta 

och använda det som ett konkurrensmedel mot andra organisationer som arbetar med 

liknande frågor. Det känns som att det annars kan bli svårt att särskilja sig från andra 

organisationer, för en person som inte är så involverad i dessa frågor kan säkert ha svå-

righeter med att förstå vilka organisationer som arbetar med vad och vad skillnaden är. 
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Vad kommunicerar Rena Kläder idag? 

I dag, 2007, kommunicerar nätverket vilja, stort kunnande inom området etik i klädin-

dustrin samt att de bland medlemmarna lyckas få dem engagerade och få alla att känna 

sig delaktiga. Det senaste är mycket bra gjort av nätverket eftersom det endast är två 

personer som jobbar på Rena Kläder. Eftersom det endast är en intervjuperson som har 

uttryck sig så här bör det inte läggas allt för stor tyngd på uttalandet då det i så fall skul-

le behövts göras en undersökningen endast i medlemsorganisationerna. Men, det är ändå 

av betydelse och en positiv sådan att en av respondenterna har denna uppfattning av Re-

na Kläder. 

 Vad vill målgrupperna att Rena Kläder ska kommunicera? 

Flera av intervjupersonerna som deltog i intervjun jag gjorde ville ha klarhet av vilken 

del fackföreningarna har i Rena Kläders arbete och att nätverket skulle kommunicera 

detta tydligt. Samtliga vill se mer om de ämnen som rör dem personligen, vilket jag ser 

som förståeligt, samtidigt finns det en sak som de allra flesta håller med om, de vill ha 

klarhet i hur dialogerna med modeföretagen förs och vad som är målet och resultatet 

med dem. Naturligtvis bör nätverket uppmärksamma denna fråga och se efter sina mål-

gruppers behov. Att kunskaperna om Rena Kläder och deras möten med modeföretagen 

inte var så välkända som jag hade intrycket av innan var för mig en överraskning. Efter-

som det är en de företeelser som gör nätverket speciella tycker jag att det kan vara nyt-

tigt att ändra på detta. 

 På vilket sätt kan kärnbudskapen kommuniceras effektivast? 

För att nå sina målgrupper har jag kommit fram till att Rena Kläder bör kommunicera 

sina budskap enkelt, sammanfattat och gärna kortfattat. De kärnbudskap som har tagits 

fram bör samtidigt inte alltid ges lika stor plats utan bör anpassas efter vilket tillfälle de 

hamnar i. Jag tror att Rena Kläder kan ha nytta av att förstärka vissa budskap vid sär-

skilda tillfällen och även tona ner vissa ibland. Medlemmarna i medlemsorganisationer-

na är en av de kanaler som kan användas bäst för att kommunicera ut kärnbudskapen. I 

huvudsak är det de som har kontakt med allmänheten genom föreläsningar och olika 

events. 
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8. Reflektion 

Jag anser att jag har fått svar på de frågor jag ställt. Naturligtvis förväntade jag mig 

ibland vissa svar, som till exempel att mänskliga rättigheter skulle ligga högt upp i frå-

gan där intervjupersonerna skulle rangordna ord de förknippade med nätverket. Samti-

digt har det även kommit upp företeelser jag inte hade väntat mig. Rena Kläders syn på 

etiken inom klädindustrin kontra modeföretagens syn var en av de skillnader jag inte 

riktigt hade väntat mig. Jag är mycket nöjd med det resultat jag har kommit fram till i 

uppsatsen, men om jag skulle göra om uppsatsen hade förmodligen saker kunnat gjorts 

annorlunda. Det hade till exempel varit spännande att undersöka medlemmarna i med-

lemsorganisationerna, Svenska kyrkans unga och Röda Korsets Ungdomsförbund, och 

vad de hade för intryck och synpunkter på Rena Kläder. Några av dessa medlemmar har 

mycket kontakt med nätverket och förmedlar även deras budskap vid exempelvis före-

läsningar. Om jag hade gjort detta hade i och för sig uppsatsens mål blivit annorlunda, 

jag hade förmodligen fått kärnbudskap valda från medlemsorganisationernas sida och 

saknat klädföretagens synpunkt på nätverket, vilket är till fördel då de är en av mål-

grupperna.

Nya frågor som har väckts under arbetat har varit vad fler organisationer som arbetar 

med liknande frågor som Rena Kläder har för åsikt om dem. Det hade varit intressant att 

veta och även eventuellt kunna ta reda på vilken syn de har på sig själva, vilken position 

de anser sig ha jämfört med Rena Kläder. Möjligen hade jag intervjuat en eller två per-

soner som arbetade inom någon av dessa organisationer i min undersökning för att få 

svar på dessa frågor. En annan fråga som väckts under arbetet har varit hur uppsatsen 

blivit om jag använt en kvantitativ metod i stället för den kvalitativa jag valde. Risken 

hade varit att jag hade kunnat få material som hade varit svårarbetat med tanke på att 

alla personer som svarat på enkäten inte nödvändigtvis hade haft lika stor kontakt med 

nätverket som andra. Samtidigt hade jag kunnat nå fler personer och få fler åsikter om 

nätverket. Det hade varit intressant att göra en sådan kvantitativ undersökning som 

kommande forskning om ett bra urvalssystem hade använts.

Jag skulle också kunna tänka mig att eventuellt dela upp intervjuundersökningen i två 

delar om jag hade gjort om uppsatsen. En del med fokus på opinionsbildningen för att få 

svar på hur den har uppfattats och vad som har fungerat och en del med fokus på arbetet  
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med modeföretagen och hur det har fungerat och vad som skulle kunna förbättras i 

framtiden. Jag hade i så fall kunnat intervjua tio olika personer, fem personer för opini-

onsbildningen och fem personer för relationen modeföretagen och Rena Kläder. Genom 

detta hade jag kunnat ställa samma frågor om uppfattning om vad nätverket kommuni-

cerade och vad de eventuellt ville att de skulle kommunicera för att sedan gå in på de 

berörda områdena.

Arbetet med den metod som jag nu har valt i denna uppsats kan jag i efterhand bedöma 

som lyckad. Jag fick svar som har betytt mycket för mitt ämnesområde och uppdrag och 

som har varit viktiga för framtagande av kärnbudskap och kommunikationsstrategi. Me-

toden gav mig en bred insyn i hur nätverket uppfattades och vad som det önskades bätt-

re kommunikation om. 
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