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Sammanfattning 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) är inget nytt fenomen men det har på senare år blivit 

ett alltmer aktuellt ämne för företag att arbeta med. Detta eftersom konsumenter och sam-

hället börjat kräva att företag tar ett större samhällsansvar gällande etik och miljöfrågor. 

Det är svårt att ge en generell definition av begreppet, denna problematik beror främst på 

ämnesomfattningen samt hur olika företag arbetar och använder sig av begreppet. Syftet är 

att undersöka hur klädföretag på olika sätt arbetar med CSR och om de menar att arbetet 

kan anses som en strategi samt om det i så fall kan generera konkurrensfördelar. För att 

kunna uppfylla syftet med studien har en kvalitativ undersökning genomförts där fem före-

tag inom klädbranschen intervjuats. Dessutom har en intervju gjorts med en utomstående 

part i form av en frivillig organisation som arbetar mycket inom ämnet. Under studien har 

vi kommit fram till att det finns ett behov av en internationellt allmänt accepterad definition 

av CSR. Det har också framkommit att företag genom sitt CSR-arbete uppnår konkurrens-

fördelar. Detta genom att kommunicera ut till sina slutkonsumenter vilket samhälligt ansvar 

de tar samt vilken inverkan arbetet har vid klädernas tillverkningsprocess. Slutligen har det 

visat sig att våra intervjuföretag har delade meningar angående om CSR-arbetet kan ses 

som en strategi eller inte. Detta menar vi är aningen motsägelsefullt eftersom arbetet är en 

sådan stor del i företagen. Vi har därför svårt att se varför företag lägger ner så mycket 

resurser på något som ”enbart” skapar välgörenhet.   
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1. Inledning 

	  

Kapitlet inleds med en bakgrund till det valda ämnet för att ge en generell beskrivning av 

Corporate Social Responsibility. Detta mynnar ut i en problemdiskussion som följs av en 

problemformulering där de frågor vi har valt att behandla introduceras. Kapitlet avrundas 

med att vårt syfte med uppsatsen presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Brülde och Strannegård (2007) ses Corporate Social Responsibility (CSR) som ett 

samlingsnamn som innehåller information om hur företag ska ta ansvar för samhället. Det 

innefattar också hur viktigt det är att företag agerar riktigt för att på så vis få det förtroende 

i näringslivet som de eftersträvar. Hultén och Wijkström (2008) menar att CSR är ett 

aktuellt sätt för företag att arbeta med samhällsansvar men det är dock inget nytt fenomen. 

Detta har funnits en längre tid i olika utvecklingsstadier men har inte använts i samma om-

fattning som det görs i dagsläget. Det ökade arbetet med CSR beror dels på att olika miljö-

organisationer har bildats i samhället men också för att det har uppkommit fler 

organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Detta arbete har präglat individernas 

värderingar kring samhällsansvar och företag har därför tvingats anpassa sig till samhällets 

ökade krav. En del av CSR är lagstiftat, exempelvis vissa arbetsvillkor, företag har dock ut-

ökat sitt ansvarstagande genom att även följa den praxis som samhället utvecklat. Det 

arbete som sker utanför lagstiftningen är också det som blivit det mest omfattande. Löhman 

och Steinholtz (2004) menar att den traditionella synen där företag erbjuder bra produkter 

och god service inte är nog konkurrenskraftigt i dagens samhälle. Författarna hävdar att det 

därför krävs utökad hänsyn och ett större ansvar gällande värderingar för att företag ska stå 

sig i konkurrensen. Denna diskussion förs även i artikeln av Green och Peloza (2011) som 

menar att konsumenter idag förväntar sig att företag arbetar med någon form av socialt 

ansvarstagande. Enligt den Hond et al., (2007) finns det många olika metoder för företag att 

implementera CSR i praktiken. Detta leder till att företag definierar och använder begreppet 

på olika sätt. I artikeln av Green och Peloza (2011) menar författarna att trots att hundratals 
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empiriska undersökningar har genomförts finns det ingen generell tillfredsställande 

definition av CSR. Enligt dem är anledningen till detta att det är svårt att generalisera vilket 

socialt ansvar verksamheter i allmänhet åtar sig. EU-kommissionen definierar CSR som: 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad 

lagen kräver.” – Löhman och Steinholtz (2004: sid. 15) 

Löhman och Steinholtz (2004) menar att under de senaste tjugo åren har CSR vuxit fram 

och blivit en konkurrensavgörande faktor för företag. Fokus har under denna tid flyttats 

från att ha ett huvudsakligt materiellt synsätt till att intressenterna ser mer till företags 

immateriella värden. Förutom denna värdeförskjutning så har även avregleringar och 

individualisering i vår del av världen lett till att uppfattningen om vad det är som skapar 

värde för företag och individer till stor del förändrats. Under senare tid har valfriheten ökat 

världen över, inte endast gällande konsumtion utan även hur vi som människor prissätter 

kompetens, engagemang och tid. Staten och politiken är idag inte lika dominerande utan 

individer och företag har fått större inflytande. Utvecklingen av CSR har gått fort och i 

Sverige benämns begreppet som ”företagets sociala ansvar”. Denna benämning är 

författarna dock kritiska till då de inte anser att den täcker in alla de delar CSR står för. De 

anser att begreppet bör innefatta en kombination av corporate accountability, sustainability 

och corporate governance och dessa kommer behandlas mer ingående vidare i uppsatsen.   

 

1.2 Problemdiskussion 

”Företaget behöver inte nödvändigtvis vinna detta lopp, inte ens vara bland de bästa, inte 

ens fundera över om man ska ställa upp eller inte. Alla är redan med. Det företaget dock 

måste göra är att bestämma sig för hur man ska delta. Företaget kommer att bli bedömt.” – 

Löhman och Steinholtz (2004: sid. 15) 

Enligt Löhman och Steinholtz (2004) har CSR idag blivit en nödvändig strategi för företag 

att arbeta efter. Bevakningen från media har blivit mer omfattande och den kritiska gransk-

ningen mer påtaglig. Kunder blir därav lättare informerade genom olika medier och de blir 

därmed mer medvetna om hur företag tar sitt samhällsansvar. I dagens klädindustri menar 



~	  3	  ~	  

Van Weele (2010) att många företag placerar sin tillverkning i utlandet. Detta beror främst 

på att företag får möjlighet till lägre produktionskostnader genom att tillämpa outsourcing. 

En negativ följd av detta är att de låga produktionskostnaderna också kan medföra dåliga 

arbetsförhållanden och den interna kontrollen i företaget blir sämre. Författaren menar 

vidare att om klädföretagen vill fortsätta vara konkurrenskraftiga måste de kunna hantera de 

negativa följderna av outsourcing och arbeta aktivt med frågor såsom CSR. För att inte 

förlora slutkundens förtroende är det viktigt att företag alltid arbetar handlingskraftigt och 

miljömedvetet på grund av medias ökade påtryckningar.	   Löhman och Steinholtz (2004) 

menar att frågan inte är ”om” företag ska arbeta med CSR utan snarare ”hur” och ”varför” 

de gör det för att uppnå konkurrensfördelar. Dessa ”mjuka” värden är viktiga vid 

uppbyggandet av företagets rykte. Detta eftersom det ofta är det enda som skiljer företaget 

gentemot dess konkurrenter.  

 

Utifrån problemdiskussionen har vi uppmärksammat ett underförstått problem vilket är att 

vi har svårt att tro att företag endast arbetar med CSR för samhällets skull. CSR’s främsta 

syfte är att företag ska arbeta för att ta ett genuint samhällsansvar. Vi anser dock att detta 

kan ses som motsägelsefullt eftersom det kan vara svårt att avgöra om företag vill ta det 

”äkta” samhällsansvaret eller om de drivs av den lönsamhet arbetet kan generera. Enligt 

den traditionella synen drivs företag av att maximera sin vinst vilket vi får känslan av att 

CSR är ett verktyg för att indirekt uppnå. Med utgångspunkt i bakgrunden och 

problemdiskussionen har vår uppsats mynnat ut i följande problemformulering: 

 

1.3 Problemformulering 
	  

• Varför ser/ ser inte klädföretag CSR som en strategi? 

– Hur definieras CSR av de olika företag vi studerat? 

– På vilket sätt kan klädföretag uppnå konkurrensfördelar med sitt CSR-arbete och 

hur förmedlar de ut sitt budskap till slutkunden? 
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur CSR kan leda till konkurrensfördelar för 

klädföretag etablerade på den svenska marknaden samt att se om de ser arbetet som en 

strategi. Vi vill även undersöka hur klädbranschen kommunicerar ut sitt arbete med CSR 

till sina slutkonsumenter. Avsikten är även ta reda på hur avgörande detta arbete är för att 

behålla sina konkurrensfördelar och sitt rykte på marknaden. Syftet är även att undersöka 

hur ett sådant komplext begrepp som CSR definieras av de företag vi har valt att intervjua.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss från att undersöka hur andra branscher, utöver klädbranschen, ser på och 

arbetar med CSR. Detta eftersom arbetet då blir för omfattande. Vi har även avgränsat oss 

inom CSR området genom att inte se till hur intressenter i stort ser på arbetet. Istället har vi 

endast fokuserat på det arbete företaget gör gentemot slutkonsumenten.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt som uppsatsen utgår ifrån. Vi har redogjort 

för olika metoder och sedan valt vår utgångspunkt utifrån dessa. Detta för att på bästa sätt 

kunna ge svar på vår problemformulering.  

 

2.1 Uppsatsens ansats 

Wallén (1996) menar att den relation mellan teori och empiri som forskare använder sig av 

avspeglas i valet av forskningsansats. Vidare menar Patel och Davidson (2003) att för att 

forskare med hjälp av de teorier som används ska hamna så nära verkligheten som möjligt 

krävs det underlag. Underlaget benämns som empiri och innehåller studier av verkligheten 

och insamlad data. Det finns tre tillvägagångssätt som beskrivs kort nedan. 

Att arbeta efter en deduktiv ansats i forskningsarbetet innebär enligt Olsson och Sörensen 

(2007) att forskaren utgår från redan befintliga teorier. Patel och Davidson (2003) menar att 

arbeta enligt denna ansats har också negativa aspekter, de menar att det finns risk för att 

forskaren utgår för mycket från de befintliga teorierna och att dessa sedan styr arbets-

gången.  

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är utgångspunkten för forskare som väljer den induktiva 

ansatsen att denne utgår från upptäckter i verkligheten. Vanligtvis väljs denna typ av ansats 

då kvalitativa metoder används. Wallén (1996) anser vidare att då forskare i den induktiva 

ansatsen utgår från datainsamlingen gör de generella slutsatser från teorin utav detta 

material. Utgångspunkten är dock att datainsamlingen ska ske utan några tidigare studier 

eller fördjupningar i teori eller övrigt material.  

Enligt Patel och Davidson (2003) är abduktion en kombination av induktion och deduktion 

som beskrivits ovan. Forskaren utgår från induktion då fallet ses i verkligheten och sedan 

kopplas till teorin enligt den deduktiva metoden för att sedan prövas mot verkligheten igen. 

Detta görs för att få en mer omfattande teori genom att knyta ihop den med verkligheten. 

Trost (2010) menar att abduktion beror mycket på erfarenheter, dels att forskaren själv varit 
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med om något och därmed har erfarenhet men också på erfarenheter om hur det brukar 

vara. Antagandet ”om det regnar så blir gräset vått” är ett exempel på abduktion. 

Författaren menar också att abduktion kan ses som en gissning och är ett mellanting mellan 

induktion och deduktion.  

Vi har valt att utgå från ansatsen abduktion, teorierna har varit utgångspunkten för att på så 

vis få större kunskap och inblick i ämnet. Därefter har vi gjort de empiriska undersökning-

arna, fördelarna med detta tillvägagångssätt är att det har underlättat de empiriska under-

sökningarna då vi varit mer insatta i ämnet. Tillföljd av detta har vi kunnat föra en djupare 

diskussion samt kunnat ställa kompletterande frågor under våra intervjuer. Detta tror vi lett 

till att vi har fått mer omfattande information ur våra empiriska undersökningar samt 

kunnat få fram det som varit relevant för just våra frågeställningar. Efter de empiriska 

undersökningarna genomförts återgick vi till teorin för att komplettera och koppla ihop 

ytterligare teorier med empirin. Detta för att inte bli låst men även för att se att teorin verk-

ligen var relevant utifrån vad empirin givit oss.  

 

2.2 Undersökningsmetod  

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det olika sätt att gå tillväga när den information som 

har samlats in ska bearbetas. Det finns i huvudsak två olika sätt att arbeta med den insam-

lade informationen, ett kvalitativt- och kvantitativt tillvägagångssätt.  

Patel och Davidson (2003) beskriver att den kvalitativa metoden ska ge en djupare kunskap 

inom det undersökta ämnet. De menar att det är med en kvalitativ forskning som den 

”mjuka” data samlas in. Denna data kan därför inte mätas rent statistiskt utan Holme och 

Solvang (1997) menar att när denna metod används tolkas data istället för att ge en mer 

djupgående förståelse för problemet. Patel och Davidson (2003) skriver att den kvalitativa 

metoden försöker att förstå hur individerna, till exempel intervjupersonerna, upplevt situa-

tionen. Efter detta är det upp till författaren att avgöra vad som var tillräckligt relevant och 

intressant att ta med.  
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Bryman och Bell (2005) menar att den kvantitativa forskningsansatsen ofta beskrivs som en 

metod där det läggs stor vikt vid att insamlingen och analysen av informationen sker i stor 

omfattning. Svenning (2003) beskriver att det är så kallad hårddata som är grunden i den 

kvantitativa metoden och detta utrycks ofta i siffror. Metodens mål är ofta att utifrån 

resultatet kunna dra generella slutsatser.  

Den kvalitativa undersökningsmetoden har vi valt att använda för att det passar våra fråge-

ställningar och syfte. Vi ville få en djupare förståelse av ämnet och därav få mer 

uttömmande empiriska undersökningar. Då företag definierar och arbetar med CSR på så 

många olika sätt så anser vi inte att det går att utforma ett undersökningsmaterial för att 

kunna dra generella slutsatser. Därav passar inte den kvantitativa undersökningsmetoden 

vårt arbete. 

 

2.3 Förhållningssätt 

Patel och Davidson (2003) skiljer mellan två vetenskapliga förhållningssätt, positivism och 

hermeneutik. Förhållningssätten ser olika på hur diskussionen mellan vetenskap och forsk-

ning ser ut.  

Enligt Widerberg (2002) bygger positivismen på säker kunskap och den ska innehålla stort 

mångfald av vetenskapsteoretiska positioner och detta bör då ge en säker kunskap. Med 

detta som grund så talar positivismen för en kvantitativ forskning. Patel och Davidsson 

(2003) beskriver att ett problem alltid kan brytas ned från sin helhet till mindre delar och 

studeras var för sig för att sedan kunna lösa det huvudsakliga problemet. Författarna be-

skriver vidare att förhållningssättet även står för att forskaren ska ha ett objektivt synsätt. 

Det vill säga att forskarens egna värderingar alltså inte ska påverka forskningens resultat.  

Patel och Davidson (2003) skriver att hermeneutiken är ett tillvägagångssätt som används 

för att studera och sedan tolka. Utgångspunkt i hermeneutiken är till skillnad från 

positivismen öppen och subjektiv och har fått stå för den kvalitativa förståelsen. I detta för-

hållningssätt används kommunikation för att få kunskap och syftet med metoden är att 

förstå och kunna tolka människor. Widerberg (2002) menar att forskare här vill förstå 
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problemet som en helhet men även kunna jämföra de olika delarna med helheten. 

Författaren skriver även att inom detta synsätt använder sig forskare konstant av sin egen 

förståelse för att kunna tolka informationen.  

Då vi har valt en kvalitativ utgångspunkt för det oss naturligt in på valet hermeneutik. 

Anledningen är att det ökar utrymmet för att vi ska få tolka och analysera den kvalitativa 

data som samlats in. Den hermeneutiska tolkningsansatsen ger oss även möjlighet att se till 

både helhet och mindre delar samt skapa ett samspel mellan dem.  

 

2.4 Fallstudie 

Merriam (1994) menar att det inte finns någon allmän definition om vad begreppet 

fallstudie innebär. Författaren menar att det ofta används som ett samlingsnamn för under-

sökningar som inte är uppenbart experimentella eller har en historisk karaktär. Anledningen 

till att metoden fallstudie görs är för att få ett fördjupat synsätt och bättre insikt på en 

specifik situation och den är fördelaktig att använda vid systematiska studier av en 

händelse. I denna metod läggs störst fokus på att upptäcka något och inte på att bevisa. Med 

anledning av detta är tillvägagångssättet inriktat på hur processen görs till skillnad mot 

andra metoder som i huvudsak tittar på resultatet. Vidare skriver författaren att fallstudier 

har en unik styrka när det gäller att hantera olika typer av empiriskt material och den är 

därför fördelaktig att använda sig av vid undersökningar av aktuella händelser. Beroende på 

vilka forskningsfrågor ett arbete har så används olika metoder. De forskningsfrågor som 

passar bra för metoden fallstudier är frågor som ”på vilket sätt” och ”varför”. Enligt Patel 

och Davidson (2003) innebär fallstudie att en undersökning görs på en mindre avgränsad 

grupp och ett ”fall” kan exempelvis vara en organisation, en individ eller en situation. 

Författarna menar att metoden ofta används fördelaktigt vid studier om förändringar och 

processer och syftet med en sådan typ av undersökning är att få ut så mycket information 

som möjligt. Med anledning av detta görs därför fallstudien med utgångspunkt i ett helhets-

perspektiv. Resultaten som en fallstudie ger är av olika generaliserbarhet och detta beror på 

hur de fallen som har valts att studera har utsetts. Det finns olika metoder vid val av ”fall” 

och ett vanligt tillvägagångssätt är att samla information som är av olika karaktär eftersom 
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det ger en mer omfattande kunskap och förståelse om ämnet. Enligt Bryman och Bell 

(2005) används fallstudier när detaljerade undersökningar ska göras. Det som skiljer 

metoden gentemot andra tillvägagångssätt är att den är inriktad på att i specifika ”fall” hitta 

något unikt. Fallstudier associeras ofta med kvalitativ forskning men det går även att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder när en fallstudie genomförs. Enligt 

Ejvegård (2003) är syftet med fallstudie att utifrån helheten studera mer ingående de 

mindre delarna för att på så sätt beskriva verkligheten. Fördelen med att använda detta till-

vägagångssätt, menar författaren är, att till skillnad mot att beskriva en helhet ytligt blir det 

en mer begränsad och ingående redogörelse av ett ”fall”. Däremot är nackdelen med att 

använda fallstudier att en mindre del inte fullt ut kan ge en rättvisande representation av hur 

verkligheten ser ut och detta är viktigt att ha i åtanke då slutsatser dras.  

Fallstudier är lämpligt för vårt syfte med undersökningen då vi vill få en djupare förståelse 

och upptäcka hur processen ser ut. Den passar även bra då vi vill besvara en ”på vilket sätt” 

fråga då vi inte efterfrågar några enkla och ytliga svar. Då vi valt att utgå från en kvalitativ 

metod så föll det sig naturligt att utgå från detta tillvägagångssätt vid insamling av infor-

mation.  

 

2.5 Datainsamling 

Patel och Davidson (2003) beskriver att beroende på vilken frågeställning som väljs finns 

det olika tekniker att använda sig av för att samla in den information som på bästa sätt kan 

besvara frågan. Generellt vid datainsamling är det viktigt att behålla en kritisk bedömning 

av den information som finns publicerad så att det som samlas in verkligen kan anses vara 

tillförlitlig och relevant. Beroende på vilka medel och hur mycket tid som står till 

förfogande för att svara på frågeställningen så kan data exempelvis hämtas från dokument, 

rapporter, observationer, intervjuer och enkäter. Det viktigaste vid valet av data är att det 

resulterar i en så fullständig bild som möjligt och att problemet illustreras utifrån olika syn-

vinklar. Jacobsen (2002) menar att det är fördelaktigt vid datainsamling att använda sig av 

både primär- och sekundärdata eftersom de då kan ge varandra stöd och styrka.  
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Enligt Jacobsen (2002) innebär den primära datainsamlingsmetoden att upplysningarna 

samlas in för första gången och detta görs direkt utifrån den primära informationskällan. 

För att samla in primärdata hämtas information in med hjälp av intervjuer, observationer 

och frågeformulär. Det som är fördelaktigt med denna metod är att datainsamlingen 

skräddarsys utifrån den frågeställning som valts. Vid insamling av primärdata är det nöd-

vändigt att den som samlar in information själv har en viss grad av kontroll över de 

förhållanden som kan påverka tillförlitligheten på datan. Patel och Davidson (2003) menar 

att insamling av primärdata till stor del består av fältundersökningar då författaren själv 

samlar in ej tidigare publicerad eller insamlad information. 

Enligt Jacobsen (2002) går sekundärdata ut på att basera sina upplysningar på vad andra har 

samlat in tidigare. När sekundärdata tillämpas så är det, till skillnad från primärdata, inte 

författaren som gör informationsinsamlingen. Sekundärdata är lämplig för de som med 

hjälp av tidigare informationsinsamlingar vill kunna lösa ytterligare problem och frågeställ-

ningar. Dock är det viktigt att de som använder sig av tidigare insamlad information tänker 

på att bibehålla sitt kritiska tänkande till den informationen som används. Enligt Bryman 

och Bell (2005) är det förmånligt att använda sig av denna datainsamlingsmetod eftersom 

det både sparar tid och pengar att inte behöva genomföra nya undersökningar på redan 

insamlat material och detta ses som fördelaktigt.   

I uppsatsen har vi använt oss av en kombination av primär- och sekundärdata vid 

informationsinsamlingen. Vi ser valet av primärdata som fördelaktigt för att insamlingen av 

data kan skräddarsys efter våra frågeställningar. Kombinationen av primär- och sekundär-

data har gett uppsatsen större bredd och omfattning av vårt valda ämne.  

 

2.6 Intervjuer 

Patel och Davidson (2003) beskriver att intervjuer kan ske på olika sätt. De kan ske både 

genom ett personligt möte mellan intervjuaren och intervjupersonen, via mail, telefon eller 

via enkät- och frågeformulär. Intervjuerna ska resultera i att forskaren ska få 

intervjupersonens uppgifter, berättelse och förståelse skriver Widerberg (2002). Enligt 

Lantz (2007) kan en intervju resultera i olika former av kunskap beroende på hur intervjun 
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utformats och vilken struktureringsgrad den har haft. Intervjufrågorna kan exempelvis vara 

helt öppna, förutbestämda eller utformade enligt en enkät med fasta frågor. När ett 

kvalitativt tillvägagångssätt används i uppsatser har intervjuerna enligt Patel och Davidson 

(2003) i princip alltid en låg grad av standardisering vilket innebär att intervjupersonen får 

utrymme att svara med egna ord. När en kvalitativ intervju görs kan frågorna redan ha en 

förutbestämd ordning eller ställas efter hur intervjun fortgår, valet görs beroende på vad 

som passar det specifika tillfället. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få ta del av 

och identifiera personens uppfattningar och egenskaper kring ett visst fenomen. Widerberg 

(2002) skriver att vid denna intervjumetod är syftet även att skapa unika samtal och det är 

intervjuaren som är det viktigaste redskapet för att få fram intervjupersonens berättelser och 

uppfattningar. Trots detta skriver Patel och Davidson (2003) att vid en kvalitativ intervju så 

ska både parterna vara delaktiga i samtalet för att skapa en diskussion. Enligt Jacobsen 

(2002) så kan kvalitativ data samlas in med hjälp av bland annat den öppna individuella 

intervjun, i denna ingår telefonintervju. Det kan bli kostsamt med individuella intervjuer 

som sker ansikte mot ansikte då detta kan innebära mycket resande. Telefonintervjuer är 

därför fördelaktigt att använda då dessa inte är lika kostnadskrävande. Den så kallade 

”intervjuareffekten” innebär att intervjuobjektet uppför sig onaturligt vid ansikte till ansikte 

intervjuer då detta kan skapa nervositet. Fördelen med telefonintervjuer är att dessa minskar 

detta beteende eftersom intervjuobjektet kan känna sig mer anonym. Dock ses 

telefonintervjuer som opersonliga då det kan vara svårt att få personlig kontakt och svårt att 

tyda röstläge utan att se kroppsspråk.   

Då vi vill ha ett omfattande empiriskt underlag krävs det ett flertal intervjuer. De ekono-

miska resurserna blir därför också begränsade vilket gör att vi gjort valet att kombinera 

personliga intervjuer, telefonintervjuer samt mailintervjuer. Detta val har underlättat för 

våra intervjupersoner då de befinner sig högt uppsatta i organisationerna och då ofta har ett 

fullspäckat schema. Vi har märkt av detta och därför stött på svårigheter med att få ett 

personligt möte med de företag vi velat intervjua. Vi har genomfört sammanlagt sex 

intervjuer varav två är personliga, två via telefon och två via mail. Att intervjuerna skiljer 

sig i kvalité är vi medvetna om och vi har därför haft detta i åtanke när vi sammanställt, 

tolkat och jämfört intervjuerna med varandra. Vid utformandet av intervjufrågorna har vi 

tänkt på att formulera öppna frågor som kan leda till en diskussion. Då vi haft tre olika 
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typer av intervjuer så har vi till våra huvudfrågor ställt föreslagna underfrågor för att 

underlätta för bägge parter. Detta har varit till vår fördel då vi har lyckats täcka in den 

information som vi tagit med i vår teoretiska referensram. Vi skickade ut intervjufrågorna i 

god tid till de vi valt att intervjua så de har hann förbereda sig och sätta sig in i vad vi har 

för syfte att undersöka. På så sätt har vi fått ta del av den information vi sökte för att kunna 

besvara våra frågeställningar. För att intervjuerna skulle resultera i så omfattande svar som 

möjligt var det också positivt att under varje område formulera underfrågor. Underfrågorna 

fungerade som riktlinjer både för oss och för intervjupersonerna. Detta anser vi var extra 

viktigt vid våra mailintervjuer då frågor via mail lätt kan misstolkas och leda till begränsade 

svar. 

 

2.7 Giltighetsanspråk 

Vid utförandet av en uppsats är det enligt Patel och Davidson (2003) viktigt att den som 

läser arbetet ser det som tillförlitligt och att trovärdigheten är hög. För att bedöma om en 

uppsats uppfyller detta används vissa kriterier, två av de vanligast förekommande är 

validitet och reliabilitet. Dessa kriterier är sammankopplade och i en uppsats räcker det inte 

att endast en av dessa är uppfyllda. Det finns tre tumregler för hur sambandet mellan 

validitet och reliabilitet ser ut. Den första tumregeln menar att hög reliabilitet inte utger en 

förutsättning att validiteten är hög, den andra menar att om reliabiliteten är låg är därmed 

också validiteten det och den tredje och sista menar att en förutsättning för att reliabiliteten 

är fullständig är också att validiteten är det. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är validitet ett av de viktigaste måtten i forskningsprocessen 

och begreppet innebär giltighet. Vidare menar Ejvegård (2003) att när en forskare ska mäta 

data är det viktigt att denne verkligen mäter det som de avser att undersöka. Med detta 

menas också att slutresultatet av undersökningen inte ska kunna påverkas av något ovid-

kommande. Det är också viktigt att författaren avgränsar sig från vad denne inte berör och 

istället framhäver det väsentliga. Det finns olika slags validitet menar Bryman och Bell 

(2005), de tar upp fyra olika typer. Begreppsvaliditet, vilket också kallas för teoretisk 

validitet, påminner om reliabiliteten. Grundbetydelsen är huruvida ett begrepp som 
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forskaren avser att mäta verkligen mäter begreppet, ett exempel kan vara om ett 

intelligenstest verkligen mäter olikheter i intelligens. Intern validitet avser 

kausalitetssamband och om slutsatser som forskaren fastslagit mellan dessa orsakssamband 

verkligen stämmer. Ett exempel kan vara om det verkligen var x som påverkade y eller om 

det var en annan variabel? Extern validitet innebär viktigheten att forskaren finner ett så 

representativt urval som möjligt. Detta på grund av att det ska finnas tyngd i forskningen 

som gör att det går att dra generella slutsatser utifrån andra övergripande situationer och 

sammanhang som forskningen berörde. Ekologisk validitet handlar om att forskaren i sitt 

arbete inom samhällsvetenskapliga studier ska få resultat som avspeglar den verkliga var-

dag människor lever i. Ofta uppkommer det problem med detta kriterium då tekniskt valid 

data tas fram av forskaren som dock inte överensstämmer med den dagliga situationen 

människor befinner sig i. För att undvika detta problem bör forskare undvika studier i 

onaturliga situationer som att exempelvis ha intervjuer i speciella intervjurum, detta gör att 

den ekologiska validiteten har bättre utsikter att uppfyllas. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är reliabilitet mest aktuell när det gäller kvantitativt 

utformade uppsatser, reliabilitet beskriver författarna som tillförlitlighet. Vidare menar 

Merriam (1994) att reliabilitet handlar om i vilken grad ett resultat kan återupprepas när 

samma undersökning görs om eller om studien lätt påverkas av slumpmässiga faktorer. Den 

problematik som uppstår i samhällsvetenskapliga studier är att människans beteende inte är 

oföränderligt utan tvärtom. Wallén (1993) menar att om det uppstår liknande resultat vid 

upprepning av en kvantitativ undersökning har denna hög reliabilitet. Inom den kvalitativa 

ansatsen överensstämmer dock inte detta enligt Patel och Davidson (2003). Vid intervjuer 

kan exempelvis intervjuaren få olika svar av samma intervjuperson och detta innebär dock 

inte att reliabiliteten är låg. Istället kan detta bero på, enligt den kvalitativa synen, att 

intervjupersonen fått mer kunskap om ämnet eller andra infallsvinklar som påverkar dennes 

svar.  

För att uppnå hög validitet har vi valt ut data som vi anser är relevant till vår teoretiska 

referensram. Vi har kombinerat litteratur med vetenskapliga artiklar för att få ett så full-

ständigt och omfattande teorikapitel som möjligt. Artiklarna vi använt oss av är från 

Linnéuniversitetets databas ”LibHub” där alla artiklar är vetenskapligt accepterade.  
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Vi har använt oss av ett flertal artiklar då vi anser att användandet leder till högre validitet i 

uppsatsen. I uppsatsen har vi valt att endast använda oss av ett fåtal Internetkällor då de kan 

vara opålitliga eftersom det kan vara lätt för vem som helst att gå in och ändra 

informationen. Detta gör att informationen inte alltid behöver vara sann, därav ser vi för-

delar med att använda oss av artiklar och litterära källor då de granskas noggrant innan de 

publiceras. För att få hög validitet vid intervjuprocessen så har alla i uppsatsgruppen 

deltagit vid intervjutillfällena. Detta för att styrka vår gemensamma uppfattning och tolk-

ning av intervjuerna. Dessutom har vi även spelat in intervjuerna för att kunna gå tillbaka 

och lyssna för att ge en trovärdig empiri och tolkning. När intervjuerna sammanställts har 

respektive intervjuperson fått ta del av vår tolkning och se så att det överensstämmer med 

det som diskuterades under intervjun. Vi har även givit dem möjlighet att tillägga informa-

tion om något ses som ofullständigt. 

 

2.8 Källkritik  

Då utbudet av litteratur varit mycket stort har vi haft svårighet att begränsa oss till vilken 

litteratur vi ska använda oss av. Vi är medvetna om att det kan finnas litteratur som vi ute-

slutit som kan ha varit fördelaktigt för oss att ta del av. Då vi studerar ett ämne som ligger i 

tiden finns det risk att litteraturen inte innehållt den senaste informationen inom området. 

Med anledning av detta har vi kompletterat våra litterära källor med vetenskapliga artiklar 

då dessa ofta anses mer aktuella då de snabbare färdigställs allteftersom det sker föränd-

ringar inom CSR. På grund av den lojalitet som anställda ofta har till det företag de arbetar 

på så har vi ett kritiskt förhållningssätt till intervjupersonernas svar. Detta då vi tror att de 

kan försköna företagets ställning och att de därför inte kan ses som opartiska vilket kan 

påverka den information vi får.  

 

2.9 Urval 

Vid valet av vilka företag vi skulle intervjua utgick vi från klädbranschen och de företag 

som är etablerade på den svenska marknaden samt de som arbetar aktivt med frågor inom 

CSR. Vi valde även att intervjua en utomstående part, i form av en frivillig organisation, 
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som arbetar med att exempelvis undersöka hur företag förhåller sig till frågor inom CSR. 

Detta val gjordes för att få en opartisk synvinkel och därav kunna göra en mer fördjupande 

tolkning och slutsats kring empirin. Den personen vi valt att intervjua på varje företag och i 

den frivilliga organisationen har kunskap inom ämnet och är ofta en högt uppsatt person 

inom organisationen. Vi har genomfört sex intervjuer. Efter utförandet av intervjuerna 

kände vi att vi fått tillräckligt med information och att ytterligare intervjuer inte skulle 

tillföra något av betydelse i uppsatsen. Nedan visas de företag vi valt att intervjua, 

personernas roll och vad för typ av intervju som genomförts. 

 

Boomerang Peter Sjöström, Marknadschef 

Peter de Jongh, Produktchef 

Personlig intervju den 28 april 

J.Lindeberg Ylva Sellberg, Sustainability 
Coordinator och inköpare 
inom kostym 

Personlig intervju den 28 april 

KappAhl Eva Kindgren, CSR and 
Quality Manager Production 

Telefonintervju den 20 april 

Fair Trade Center Christopher Riddselius, 
Projektledare 

Telefonintervju den 27 april 

Bestseller Anja Bremholm, Corporate 
Sustainability Manager 

Mailintervju den 29 april 

Acne Emma Häggström, CSR 
ansvarig 

Mailintervju den 9 maj 
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3. Referensram 
	  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som vi anser är relevanta för att ge 

läsaren förståelse för ämnet. Referensramen anser vi är lättförståelig men att den ändå kan 

ge läsaren en bred och djup insyn inom CSR området och detta är anledningen till vårt val. 

För att referensramen ska passa våra empiriska undersökningar har vi kompletterat den 

för att täcka in de områden som har diskuterats under intervjuerna.  

 

3.1 CSR som begrepp  

Då begreppets definition är grundläggande för fortsatt förståelse valde vi att ta med olika 

författares synvinklar och definitioner av CSR. Vi ville därmed ge läsaren förståelse för den 

komplexitet som är ett resultat av begreppets omfattning.  

Löhman och Steinholtz (2004) menar att det har blivit allt viktigare och avgörande, för att 

företag ska kunna stå sig i konkurrensen, att erbjuda sina konsumenter unika produkter och 

att ha medarbetare som representerar det företaget står för. I artikeln skriven av Duarte et 

al., (2010) beskrivs det att företag har gått från den traditionella synen då de enbart 

ansvarade för att maximera aktieägarnas vinst och se till företagets bästa. Istället har företag 

tydligt gått mer och mer mot att se till samhället och det sociala ansvar som de har 

gentemot det. Magnusson et al., (2003) menar att det har växt fram nya sätt för hur företag 

ska uppträda och att de förutom den traditionella rollen även har utvecklat en roll för 

moraliskt ansvarstagande. Detta har bland annat gjorts genom att företag formulerar egna 

värderingar och åtgärder men även genom att de bedömer sina aktiviteter utifrån moraliska 

utgångspunkter. Enligt Löhman och Steinholtz (2004) är konsumenter idag mer 

välinformerade om hur produktionsframställningen går till och vad de innehåller och det 

har därför blivit en värderingsförskjutning från materiella till immateriella värderingar. Till-

följd av denna utveckling har snabbt det nya området Corporate Social Responsibility vuxit 

fram vilket i Sverige benämns som ”företagens sociala ansvar”. Denna benämning är 

författarna dock kritiska till då de inte anser att den täcker in alla de delar CSR står för. 

Dessutom ingår många företag idag i internationella samarbeten och det underlättar då att 
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använda sig av ett internationellt samlingsnamn eftersom det minskar risken för missför-

stånd. Enligt Brülde och Strannegård (2007) har CSR uppkommit tillföljd av att skandaler 

som handlar om miljö, etik och samhälle har inträffat. CSR har då formats till att bli en 

lösning på de problem som skandalerna har orsakat. Duarte et al., (2010) menar att CSR har 

nära kopplingar till principer som rör hållbar utveckling och som innebär att företag ska 

fatta beslut som inte enbart baseras på ekonomiska och finansiella faktorer. Företag måste 

även tänka på både de omedelbara och långsiktiga sociala och miljömässiga konsekvenser 

som verksamhetens aktiviteter orsakar. Enligt Brülde och Strannegård (2007) ses CSR som 

ett samlingsnamn som innehåller information om hur företag ska ta ansvar för samhället. 

Det innefattar även hur viktigt det är att företag agerar riktigt för att på så vis få det 

förtroende i näringslivet som många företag eftersträvar.  Löhman och Steinholtz (2004) 

anser att begreppet CSR bör innefatta en kombination av områdena: 

• Corporate Accountability: Detta handlar om företagens ansvar och fokus ligger på 

företagens trovärdighet och hur de hanterar denna i olika situationer. (Löhman och 

Steinholtz, 2004) 

• Sustainability: Innebär hållbar utveckling och handlar om hur sociala-, ekonomiska- 

och miljöfrågor ska används tillsammans på ett balanserat sätt för att världen ska ha 

en långsiktig möjlighet att överleva. (Löhman och Steinholtz, 2004) 

• Corporate Governance: Handlar om hur företag sköts och innefattar både öppenhet 

och trovärdighet. (Löhman och Steinholtz, 2004) 

 

Vidare skriver Löhman och Steinholtz (2004) att definitionen av begreppet CSR har växt 

fram genom tolkningar av att kombinera de ovanstående tre områdena och utifrån dessa har 

även andra begrepp uppkommit som används flitigt. Författarna tar upp ett antal punkter 

som de menar att ett aktivt CSR-arbete bör innefatta och några exempel på detta är; att 

tydligt visa vad företaget står för och vilka åtaganden de gör mot omvärlden, tydliga regler 

och målsättningar för miljö- och social hänsyn vid inköp och aktivt arbeta med att visa 

engagemang för samhällets utveckling. Enligt Brülde och Strannegård (2007) har CSR 

olika innebörd beroende på vem som definierar det. 
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3.2 CSR pyramiden 

Vi valde att ta med CSR pyramiden eftersom vi anser att den ger en bra överblick för 

läsaren för att få förståelse för hur företag kan arbeta med ämnet. Den bidrar också till 

förståelse för vilka delar företag måste arbeta med och också det arbete som kan ske utöver 

vad lagen kräver. 

Enligt Carroll (1991) finns det fyra olika typer av socialt ansvar som utgör det som CSR 

innebär och står för. Vanligen brukar de fyra CSR kategorierna beskrivas som en pyramid 

där ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar ingår. Enligt Duarte et al., (2010) 

finns det även inre och yttre dimensioner som berör hur företag arbetar med CSR. De inre 

innefattar de skyldigheter som företaget har till interna intressenter men också den påverkan 

på miljön som förvaltningen har. Företag har även ansvar till det lokala samhället, 

konsumenter, partners och leverantörer vilket räknas till de yttre skyldigheter som företaget 

har. Författarna menar vidare att pyramidmodellen är ett bra hjälpmedel för att beskriva hur 

en verksamhet arbetar med CSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modifiering av Carroll’s modell 

	  

Etiskt	  ansvar	  

-‐	  Vara	  etisk	  

Juridiskt	  ansvar	  

-‐	  Följa	  lagen	  

Ekonomiskt	  ansvar	  

-‐	  Vara	  lönsam	  

Filantropiskt	  ansvar	  

-‐	  Vara	  en	  god	  
samhällsmedborgare	  
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Ekonomiskt ansvar 

Enligt artikeln skriven av Carroll (1991) har organisationer sedan en lång tid tillbaka varit 

de grundläggande ekonomiska enheterna i vårt samhälle som har till uppgift att producera 

varor och tjänster till konsumenter. Syftet med företags existens är att de vill uppnå en 

maximal vinst och detta utgör därför grunden i CSR pyramiden. Förutom vinstmaximering 

menar författaren att det ekonomiska ansvaret även innehåller andra områden. Dessa är att 

företag ska vara så lönsamma som möjligt, vara konkurrenskraftiga, upprätthålla hög drift-

optimering samt att de genomgående ska uppfattas som lönsamma.  

Juridiskt ansvar 

Carroll (1991) skriver i artikeln att denna del av CSR pyramiden innehåller de lagar och 

förordningar som verksamheter ska följa. Detta gör företag för att samhället och 

näringslivet förväntar sig att de fullföljer sina ekonomiska uppdrag inom lagens ramar. Det 

lagliga ansvaret innebär bland annat att företag ska utföra sina handlingar på ett sätt som är 

förenligt med det som förväntas enligt lagen samt att företag är laglydiga 

samhällsmedborgare. För att företag ska bli framgångsrika krävs det dessutom att de för-

knippas som en verksamhet som uppfyller de rättsliga skyldigheter de har.  

Etiskt ansvar 

Enligt Brytting (2005) innebär etik att ta ansvar för det gemensamt bästa och hjälpa 

individer i samhället att fullt ut kunna utveckla olika möjligheter. Tillföljd av den roll som 

media har i vårt samhälle idag så har kunder även möjlighet att få information om ett 

företag och dess produkter från flera olika håll. Det är därför viktigt att företag är medvetna 

om vilken betydelse den information de sänder ut har för vilket rykte de får på marknaden. 

I artikeln av Carroll (1991) beskrivs etiskt ansvar som när samhället kräver att företag 

handlar utifrån de värderingar och normer som omgivningen fordrar och detta sker ofta 

långt utanför vad lagen egentligen kräver. Författaren menar dessutom att det har vuxit 

fram en så kallad affärsetik där det ställs allt högre krav på vem företag handlar med och 

framförallt på vilket sätt de gör det. Eftersom samhället har höga förväntningar på företags 

handlingar är detta något som företag måste arbeta med trots att det ligger utanför vad lagen 

kräver. 
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Enligt Carroll (1991) innefattar det etiska ansvaret områden som miljö, grundläggande 

värderingar som konsumenterna har i samhället samt medborgerliga rättigheter. Amnesty 

International och SNS Förlag (2001) definierar mänskliga rättigheter som grundläggande 

gemensamma regler och principer för alla människor. Dessa innehåller bland annat 

rättigheter till ett värdigt liv fritt från övergrepp och kränkningar. Syftet med reglerna är att 

uppnå stabila, fredliga och rättvisa samhällen för alla oavsett ras, kultur och religion. 

Författarna menar att frågor om mänskliga rättigheter har blivit allt viktigare och ansvars-

fulla företag kan därför inte bortse från att ta hänsyn till det. Anledningen till detta är bland 

annat för att företags anseende och varumärke påverkas negativt om samhället skulle upp-

fatta att ett företag inte tar den hänsyn som omgivningen kräver. Dessutom utsätts företag 

ofta för mycket påtryckningar från media, konsumenter och samhällsorganisationer i form 

av noggranna granskningar för att se om de verkligen tar det ansvar som de åtagit sig. 

Författarna skriver vidare att det finns olika fördelar som företaget får av att arbeta med 

mänskliga rättigheter. Exempel på detta kan vara konkurrensfördelar gentemot företag som 

inte har sådan policy, minskad risk för konsumentprotester och mindre negativ publicitet. 

Enligt Roos (2007) kan företag stärka sitt varumärke genom en etisk hållning och att 

moraliskt handla som konsumenterna vill. Dessutom kan etiskt agerande leda till att företag 

kan förbättra den goodwill de har på marknaden. Om företaget däremot skulle agera oetisk 

kan detta leda till negativa effekter i form av minskat värde i det upparbetade varumärket.  

Filantropiskt ansvar 

Filantropi innebär, enligt artikeln skriven av Carroll (1991), de handlingar företag åtar sig 

för att vara samhällets förväntningar till lags. Dessa förväntningar bygger på att företag ska 

vara goda samhällsmedborgare. I detta ingår för företag att aktivt delta i handlingar och 

program för att främja mänsklig välfärd eller goodwill. Exempel på filantropi kan utgöras 

av affärsmässiga bidrag eller ekonomiska resurser. Det kan exempelvis handla om bidrag 

till kultur, utbildning eller samhället. Författaren skriver vidare att det som skiljer filantropi 

mot etiskt ansvar är att det filantropiska ansvaret inte förväntas ur ett moraliskt avseende. 

Samhället önskar självklart att företag ska bidra med pengar, lokaler samt de anställdas tid 

för att medverka i humanitära program och ändamål. Dock anses det inte oetiskt enligt 

samhället om företag inte gör det på den nivån de önskar. Detta resulterar i att filantropi är 
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mer frivilligt till skillnad från det etiska ansvaret. Samhället förväntar sig dock alltid att 

företag på något sätt ska tillhandahålla dem någon form av filantropiskt ansvar. Det finns 

en anmärkningsvärd anledning till att göra skillnad på filantropi och etiskt ansvar. Vissa 

företag anser att de tar socialt ansvar endast genom att vara goda medborgare i samhället. 

Detta visar att CSR inkluderar filantropiska bidrag men att bidragen inte är avgörande för 

själva arbetet. I själva verket understryks det att filantropi är mycket önskvärt och 

uppskattat av samhället, dock är detta mindre viktigt än de övriga tre kategorierna i det 

sociala ansvaret. Författaren beskriver detta ur metaforen att filantropi är som grädde på 

moset eller toppen på pyramiden.  

 

3.3 Marknadsföring av varumärket 

Varumärket är en stor del av företags konkurrenskraft och kan påverka slutkonsumenternas 

uppfattning om företaget. Vi anser därför att det är nödvändigt att ta med en grundlig 

förståelse för hur varumärken kan fungera som konkurrensmedel samt hur snabbt de kan 

byggas upp och raseras.  

Varumärket är det som särskiljer produkter från varandra exempelvis genom design, namn 

eller via symboler menar Hollensen (2010). Författaren skriver att ur kundens synvinkel 

kan varumärket ses som konsumentens summerade erfarenhet av ett företag. Detta innebär 

att varumärket byggs upp vid all kundkontakt som företag har. Företag kan med hjälp av 

sitt varumärke positionera sig i kundens medvetande, enligt Armstrong och Kotler (2010), 

och målet med detta är att få kunderna att välja just deras produkt före konkurrenternas. 

Hollensen (2010) beskriver att hur ett företags varumärke uppfattas påverkas inte endast av 

fysiska faktorer utan även av känslomässiga. Intryck, idéer och personliga åsikter är några 

av de känslomässiga faktorer som kan påverka kundens köpbeteende. Författaren menar att 

hur kunden uppfattar både de fysiska och känslomässiga faktorerna är det som bestämmer 

hur varumärkets image kommer att uppfattas.  

Företags sätt att agera och bete sig på marknaden påverkar också deras varumärke. Många 

företag anser idag att CSR ofta är en del av varumärket eller iallafall en påverkande faktor. 

För att företag ska lyckas med att utveckla sitt varumärke och på detta sätt attrahera kunder 
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bör de utveckla en strategi för hur detta ska gå till. De bör då ta fram en strategi kring 

arbetet med deras rykte, relationer, uppträdande och ansvar. När företag arbetar med CSR 

kan det ge stora effekter på dessa ovanstående delar då arbetet till stor del sker på frivilliga 

grunder och inte för att det är reglerat av lagar.  (Löhman och Steinholtz, 2004)  

 

3.4 Kunder  

Då uppsatsens syfte är att undersöka hur CSR kan leda till konkurrensfördelar anser vi att 

det är viktigt att beskriva vad som påverkar kundernas köpbeteende och hur de uppfattar 

företag som bedriver ett CSR-arbete. Detta för att det är till slutkunden som företag 

kommunicerar ut sitt arbete och det är därför viktigt att ha kännedom om deras uppfatt-

ningar samt vad de efterfrågar.  

Enligt Magnusson et al., (2003) vill människor idag i allt större utsträckning ta ansvar och 

vara delaktiga i att se till att utvecklingen kring de sociala och etiska frågorna i företag 

utvecklas i rätt riktning. Konsumenterna kan vara delaktiga och påverka företag genom att 

aktivt välja vilka produkter de ska köpa. Genom denna inverkan menar författarna att 

kunderna då kan väga in hur företag ställer sig till vissa frågor, exempelvis under vilka 

förhållanden deras varor har producerats. I artikeln skriven av Beckmann (2007) förklaras 

det att när kunder står inför olika alternativ gör de en utvärdering och en 

informationssökning. När detta sker menar författaren att attityder och föreställningar som 

kunder har om en produkt, varumärke eller företag påverkar detta val. De attityderna och 

föreställningar som kunderna har, hävdar författaren, är påverkade av både kommersiella, 

icke-kommersiella och personliga informationskällor. Magnusson et al., (2003) skriver att 

det idag finns många olika parter som granskar och bevakar företags beteende och att det 

har lett till att allmänhetens medvetenhet kring samhällsansvaret har ökat. Författarna 

förklarar att det under de senaste åren har dykt upp många nya fackföreningar, 

biståndsorgan, människorättsorganisationer och andra grupper som uppmärksammar 

företags grad av ansvarstagande. Detta har även gjort att kunder har blivit mer 

informerande och att det har ökat dess medvetenhet. Beckmann (2007) skriver vidare i 

artikeln att konsumenternas positiva attityder ökar gentemot företag och deras varumärke 
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om de arbetar med CSR. Gör företag däremot något oetiskt blir den negativa påverkan 

större än om de gjort något bra, detta bör företag därför ha i åtanke. Författaren redogör 

också med utgångspunkt från en undersökning som gjorts att det finns ett stort intresse och 

stor medvetenhet om CSR frågor bland konsumenter. Detta kan därav bli ett köpkriterium 

för dem.  

Löhman och Steinholtz (2004) menar att företags viktigaste intressenter är deras kunder 

oavsett om det är slutkonsumenten eller kund av ”business to business” slaget. De beskriver 

vidare att det är kunden som är den största anledningen till att företag arbetar med CSR. 

Författarna påvisar att det kan vara svårt att tala om kunder och konsumenter utan att även 

tala om allmänheten. Det är alltså viktigt att företag tar hänsyn till allmänheten då 

invånarna har stort inflytande på konsumtionen. Vidare menar författarna att kundens 

konsumtionsmängd beror på hur de uppfattar företags ansvarstagande. Helt enkelt 

konsumerar kunder mer från företag som de anser är ansvarstagande. Vid konsumtion på-

verkas många kunder av miljömärkningar, rättvisemärken och Social Responsible 

Investments (SRI). Det sistnämnda, SRI, innebär sådana investeringar som inte endast tar 

hänsyn till de finansiella värdena utan även till andra värden. Om företag arbetar aktivt med 

CSR kan både lojaliteten från kunder öka och försäljningen. Detta kan leda till minskad risk 

för företag. Dessa är några av de anledningar som möjliggör att de företag som aktivt 

arbetar med CSR kan få konkurrensfördelar. Enligt författarna vill kunder helt enkelt ha 

produkter som de kan identifiera sig med och företag som de kan lita på.  

Som nämnts tidigare är det enligt Löhman och Steinholtz (2004) viktigt att kunden har 

kunskap och information om hur företag tar sitt samhällsansvar för att kunna göra ett aktivt 

val. Av denna anledning menar författarna att det är viktigt att företag förmedlar ut detta till 

kunderna och då är marknadsföring ett bra sätt att göra det på. Det finns företag som är 

rädda för att visa upp hur de engagerar sig. Detta beror på rädsla för att bli granskade och 

utsättas för kritik. Beckmann (2007) hävdar i sin artikel att det även finns konsumenter som 

är skeptiska till företags kommunikation av CSR. Författaren skriver att det finns tydliga 

likheter mellan konsumenters åsikter när det gäller deras medvetenhet och kunskap om 

företags CSR-arbete. Författaren beskriver vidare att flertalet konsumenter, 
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enligt undersökningen, inte var medvetna om att företag till stor del arbetar med någon 

form av arbete inom CSR. 

Löhman och Steinholtz (2004) menar att trots att flertalet konsumenter inte känner till 

företags CSR-arbete så ger medias roll idag stora informationsmöjligheter. Detta har gjort 

det möjligt för konsumenterna att fort och enkelt kunna ta del av företags engagemang. 

Detta har även gjort att de får ta del av hur företag agerar i olika situationer och kan då 

själva avgöra om de anser att detta är ansvarsfullt. Tydliga trender visar att kunderna även i 

framtiden kommer att få en ökad valmöjlighet av både företag och produkter. Detta 

kommer att leda till att konkurrensen och kraven på företag kommer öka. För att företag ska 

kunna hantera den hårdnande konkurrensen arbetar många med att bygga upp sitt rykte för 

att kunna differentiera sig från sina konkurrenter.  

 

3.5 Hållbarhetsredovisning  

Vi valde att redogöra för hållbarhetsredovisning för att ge läsaren förståelse för hur företag 

kan mäta och redovisa sitt CSR-arbete för dess intressenter. Då vi anser att mätning och 

kontroll påverkar varandra och en stor del i empirin innefattar hur företag kontrollerar sitt 

CSR-arbete. 

Inom området CSR är, enligt Löhman och Steinholtz (2004), hållbarhet ett av de viktigaste 

momenten och det syftar till vad företag idag förväntas ta för ansvar i ett 

framtidsperspektiv. Det finns många definitioner på vad hållbar utveckling innebär. 

Generationsdefinitionen är den som används mest frekvent och innebär att: 

”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers förmåga att klara sina behov” - Löhman och Steinholtz (2004: 

sid. 175) 

Löhman och Steinholtz (2004) menar vidare att generationsdefinitionen syftar till att 

företag tvingas se till ett långsiktigt tidsperspektiv när de bedriver sin verksamhet, de måste 

ta ett samhälls- och miljöansvar för nästkommande generationer. Här talas det mestadels 

om företags miljöansvar på lång sikt för att skapa de bästa förutsättningarna för jorden som 
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helhet, detta för både människor och djur. Att skapa bättre förutsättningar för utsatta 

människor i fattiga länder innefattas också här, dock krävs det då att den ekonomiska till-

växten ska förbättras. För att ekonomisk tillväxt ska uppnås krävs det ökad konsumtion 

vilket i sin tur innebär högre produktion. Då ökad produktion medför att mer resurser 

kommer att krävas och därmed försämras miljöpåverkan.  

Enligt Magnusson et al., (2003) ska företags arbete med CSR rapporteras i en hållbarhets-

redovisning. Det är idag dock svårt för företag att veta vad inom ämnet CSR som ska 

rapporteras. Begreppet hållbarhetsredovisning, vilket också kallas för ”social redovisning” 

eller ”miljöredovisning”, innefattar enligt Löhman och Steinholtz (2004) att företaget ska 

rapportera dess resultat inom området ”hållbarhet”. De tre faktorerna som ska ingå är 

ekonomi, sociala frågor samt miljö. I redovisningen är syftet att visa vad företaget gjort i 

praktiken och vad det fått för resultat i de olika dimensionerna. Hållbarhetsredovisning 

bygger på ett annat begrepp nämligen ”Triple bottom line”. Med detta menas att för att det 

på något sätt ska gå att kontrollera hur företag förhåller sig till ”hållbarhet” ska mätning ske 

för att se hur företag presterar inom området.  

I artikeln av Quaak et al., (2007) menar författarna att med hjälp av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning bör prestationerna i företag inom CSR bli bättre. 

Hållbarhetsredovisningen underlättar för att konsumenterna ska få ta del av den information 

de behöver för att kunna köpa de mest ”hållbara” produkterna som företag har tillgängliga. 

Insynen och förståelsen för hur det organisatoriska beteendet ser ut och vilka skäl företag 

har för att arbeta med CSR framkommer också. Öppenheten i organisationer kan se ut på 

många olika sätt och detta beror främst på vem det är som är i behov av informationen. Ett 

sätt för att tillhandahålla denna information är att publicera en hållbarhetsredovisning som 

influeras av just öppenhet. Hållbarhetsredovisningen ska innefatta alla relevanta aspekter 

angående företags arbete med CSR. Ämnet är dock brett och täcker in många olika faktorer 

vilket kan göra det svårt för företag att rapportera allt som anses nödvändigt. För att komma 

till bukt med detta problem så har det utformats riktlinjer och system för att ta fram de 

relevanta aspekterna av företags sociala ansvar. Global Reporting Initiative guidelines 

(GRI:s riktlinjer) är en av dem och används av organisationer världen över. Löhman och 

Steinholtz (2004) menar att företag som använder sig av GRI:s riktlinjer för att mäta 
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”hållbarheten” kan med hjälp av resultatet starta en läroprocess där syftet är att förbättra 

”hållbarheten” för det enskilda företaget.  

 

3.6 CSR som strategi  

Då vår frågeställning behandlar hur klädföretag använder CSR som en strategi kändes det 

som en självklarhet att redogöra för hur detta beskrivs utifrån olika teorier. Eftersom CSR 

är en valbar strategi kändes det även naturligt att beskriva de förhållningssätt som företag 

kan ha till arbetet.  

Löhman och Steinholtz (2004) menar att det är viktigt att skilja mellan vad företag måste ta 

för ansvar för samhället och vad för ansvar de åtar sig utanför de institutioner som finns. 

Enligt EU:s ”vitbok” är den grundläggande tanken att CSR ska vara frivilligt och vara 

något företag tillämpar utöver lagstiftningen. Vitboken innehåller en samling med samman-

fattande auktoriserade ambitioner och idéer inom ett visst område. Vidare i artikeln av 

Duarte et al., (2010) betonas det också att i den mest frekvent använda definitionen som 

framförts av europeiska kommissionen, år 2001, anges det att CSR består av både frivilliga 

och strategiska skötselmetoder. Dessa syftar att bidra till att, utöver lagar och förordningar, 

avsevärt nå en hållbar utveckling i företag. Enligt Löhman och Steinholtz (2004) har de 

immateriella områdena blivit allt viktigare i samhället. Företag måste besluta sig för hur de 

ska förhålla sig till CSR eftersom valmöjligheten ”om” i dagsläget har försvunnit. Ansvaret 

företag har idag sträcker sig utöver de juridiska och formella kraven. Att följa lagar och ge 

sina ägare den högsta möjliga avkastning räcker inte i dagsläget. Övriga intressenter och 

grupper som företag är beroende av innefattas också i deras ansvarstagande även då dessa 

inte har rätt att begära att företag ska ta detta ansvar. Det blir idag allt viktigare för företag 

att ta miljöhänsyn och att i tillverkning se till att arbetsförhållandena är drägliga. Företags 

verksamhet och överlevnad kan riskeras om detta ansvarstagande inte efterföljs, det 

formella ansvaret har då ingen inverkan. Påverkan från omvärlden har stort inflytande på 

företag och de värden som företag byggt upp kan snabbt rasera. Därav ligger det företag 

nära, för deras egen skull, att arbeta med dessa frågor och tydligt definiera sin roll och det 

ansvar de tar i det globala informationssamhället. Det formella ansvaret har dock inte ökat 
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men det har det informella ansvaret gjort avsevärt. Förr var det mycket omdiskuterat kring 

de företag som arbetade för miljön och med hållbar utveckling men idag ses det som en 

självklarhet. Författarna menar vidare att företag som utför ett aktivt arbete genom CSR får 

mer konkurrensfördelar av detta arbete. Exempel är att lojaliteten hos kunderna ökar vilket 

då också kan öka försäljningen. CSR-arbetet kan också leda till riskreduktion för företag, 

det brukar då talas om företagets anseende. Detta innebär att om företag misslyckas med 

sitt arbete så kan varumärket försvagas och en förlust av det värde som byggts upp uppstår. 

Olika mätmetoder har under de tio senaste åren utvecklats för att se om företag gynnas rent 

ekonomiskt av att arbeta med frågor såsom CSR. Ett exempel är arbetet med intellektuellt 

kapital och problematiken att sätta ett värde på det. I ett redovisningsperspektiv kan inte det 

värde som det intellektuella kapitalet genererar visas men det kommer ändå att öka 

konkurrenskraften i företag. Att arbeta med CSR eller övriga samhällsfrågor menar 

författarna i längden resulterar i någon form av vinst för företag och för att skapa 

konkurrenskraft är det ett ”måste”.  

Enligt artikeln skriven av Ven (2008) framgår det att det finns många lyckade exempel på 

företag som använder CSR som en integrerad strategi. Företag bör däremot inte skryta om 

sitt arbete för sociala initiativ. Det finns därför en viktig skillnad mellan att skylta med sitt 

arbete och hålla berörda intressenter informerade. För att ur ett strategiskt perspektiv 

hantera detta problem på bästa sätt bör företag enligt författaren: 

”Do good and let others talk about it” – Ven (2008: sid. 340) 

Ven (2008) menar vidare att exempel på detta kan vara att få en utmärkelse av andra eller 

en uppskattning som syns på andra företags hemsida. Desto mer fördelar eller nytta företag 

får ut av ett arbete med CSR desto större blir viljan att integrera detta som en strategi på 

beslutsfattande nivåer. Implementeras detta som en strategi blir också följden att företag 

arbetar mer effektivt med det sociala ansvaret och för att främja en god sak. Om företag 

däremot väljer att inte strategiskt integrera arbetet menar författaren att resultatet kan bli att 

inga meningsfulla sociala initiativ görs och företagets konkurrenskraft förstärks inte heller 

på lång sikt. 
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4. Empiri 
	  

Nedan kommer det material som samlats in från våra empiriska undersökningar att 

sammanställas. Vi har en genomgående struktur för att underlätta för läsaren.  

 

4.1 Boomerang 

Peter Sjöström och Peter de Jongh berättar att Boomerang grundades år 1976 av Kenneth 

Andram och Peter Wilton. Klädmärket har en skandinavisk ”preppie-stil” och hämtar sin 

inspiration från den svenska skärgården. Boomerang beskriver skandinavisk ”preppie-stil” 

med nyckelorden; vår natur, våra årstider, våra värderingar, ålders- och genusneutralitet och 

en klädstil som är en livsstil. Från början arbetade företaget endast med produktion av 

herrkläder men år 1999 släppte de sin första damkollektion, ”Boomerang Women”. Idag 

utgör både dam- och herrkollektionen ungefär 50 % vardera av den totala försäljningen. 

Boomerang har idag distribution i 4 länder, de har 26 egna butiker och drygt 200 särskilt 

utvalda återförsäljare. Deras vision är: 

 

”Boomerang ska vara det självklara valet för ”preppies” över hela världen som söker en 

skandinavisk livsstil” (www.barnklader.com, 2011-05-02) 

 

Underlaget till empirimaterialet grundar sig på en inspelad personlig intervju med Peter 

Sjöström, marknadschef, och Peter de Jongh som är produktchef på Boomerang.  

 

Arbetet med CSR 

CSR definierar intervjupersonerna som det ansvar företag har gentemot dess fabriker och 

slutkunder. Då Boomerang inte är ett alltför stort företag med relativt få anställda kan de 

inte arbeta med alla faktorer inom CSR men de har höga ambitioner att göra så mycket de 

kan. Peter Sjöström säger: 
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”Vårt resonemang är att hellre göra så mycket vi kan, även om det finns mer att göra, 

istället för att inte göra någonting alls” (Sjöström) 

Företaget har idag en ”code of conduct” som alla fabriker de arbetar med måste skriva 

under så att de efterföljer de regler som koden innehåller. Intervjupersonerna beskriver 

vidare att Boomerang till största delen använder sig av stora fabriker, som även andra stora 

varumärken nyttjar, gällande deras produktion. De har valt att arbeta med de större 

fabrikerna och detta kan leda till påtryckningar mellan företag att upprätthålla en bra 

standard på varorna, vilket fabrikerna därför måste ta hänsyn till. Boomerang försöker att 

arbeta praktiskt med CSR bland annat genom deras så kallade ”Boomerang-effekt” som de 

startade år 2008. ”Boomerang-effekten” innebär att kunden kan lämna in sina gamla 

Boomerang-kläder till deras butiker och få 10 % på sitt nästa köp som tack för hjälpen. 

Vissa plagg säljs vidare i deras ”vintage” butiker medan andra återanvänds för exempelvis 

tillverkning av möbler. Detta gör de för att kunna ta tillvara på den fulla livslängden i varje 

plagg och genom detta bidra till en hållbar utveckling för vår värld. Detta arbete satsar 

företaget på för att verkligen visa sina slutkonsumenter att de tar sitt ansvar men också hur 

de gör det. Boomerang lägger också mycket fokus på detta arbete och det är något som är 

mycket viktigt för dem.  

Intervjupersonerna berättar att arbetet med CSR alltid har varit ett inbyggt ansvar för 

Boomerang då deras produkter handlar om kvalité och att kläderna ska hålla länge. Med 

detta synsätt anser intervjupersonerna att det finns en miljömedvetenhet och en hållbar 

tanke i deras policy då kläderna ska kunna användas genom generation till generation. 

Syftet och målet med arbetet anser intervjupersonerna är att ha kontroll över verksamheten 

vilket både kunder och media idag kräver i allt högre grad. Då Boomerang har en 

miljöprofil och deras arbete påverkar omvärlden så måste de också ha bevis för att deras 

arbete verkligen fungerar. Detta anser intervjupersonerna är ett måste för att säkra deras 

överlevnad på marknaden. De berättar vidare att deras arbete med CSR är långt ifrån färdigt 

och att det är ett ständigt pågående arbete.  
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Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

För att Boomerang ska kunna kontrollera sitt CSR-arbete är det viktigt att de är medvetna 

om varifrån de beställer sina produkter. Detta för att se till att leverantörerna inte använder 

sig av farliga kemikalier eller andra skadliga processer. Peter de Jongh besöker alla fabriker 

ungefär två gånger om året för att se till att de uppnår de kvalitetskrav som det avtalats om. 

Han menar att leverantörskontakterna är väldigt viktiga för att bygga upp bra relationer och 

därav lättare kunna kontrollera hur arbetet fortgår. Boomerang väljer också medvetet 

produktionsområden som ligger nära storstäder och som levererar till andra stora kvalitets-

kedjor som exempelvis Mark & Spencer. Detta gör de för att Mark & Spencer har ett av de 

högsta kraven på sina fabriker vilket också följer Boomerang’s principer. 

Intervjupersonerna berättar att det kan uppstå svårigheter med kontrollen om leverantörerna 

börjar använda sig av många underleverantörer, det är därför viktigt med en bra relation 

och öppen kontakt med sina leverantörer. En annan svårighet menar intervjupersonerna är 

den geografiska skillnaden, den begränsar möjligheten till kontroll då företaget inte kan 

besöka leverantörer i andra länder lika ofta som önskvärt.  

Generellt anser intervjupersonerna att medias roll och påtryckningar är positiva. Detta leder 

till att företag tvingas att utveckla sitt arbete och bli bättre. Dock borde media belysa de 

företag som utgör goda förebilder och inte endast skriva om de negativa exempel som 

finns.  

Gällande kommunikationen anser intervjupersonerna att detta är ett ständigt pågående 

arbete. Internt inom företaget finns det en manual som uppdateras ständigt. Denna ska 

informera personalen om företagets CSR-arbete. Företaget försöker också kommunicera ut 

sitt arbete med ”Boomerang-effekten” genom pressmeddelanden och övrig populärpress för 

att göra dess slutkonsumenter medvetna. De fysiska butikerna är inte fullt insatta i CSR-

arbetet så detta menar intervjupersonerna att företaget måste arbeta mer med. Dock är 

relationen inom företaget bra vilket gör att det är möjligt för personalen i butiken att 

kontakta de personer som besitter kunskapen om arbetet och på detta sätt kunna besvara 

kundernas frågor på ett tillfredställande sätt. När kunderna besöker deras butiker kan de inte 

direkt se att Boomerang arbetar med CSR. Detta är inget som företaget valt att satsa på då 



~	  31	  ~	  

de anser att det blir motsägelsefullt. Att exempelvis trycka upp extra etiketter till varje 

plagg för att visa att företaget tänker på miljön är både kostsamt och skadligt för miljön.  

 

Kunder och konkurrensfördelar 

Då konsumenterna idag har blivit mer medvetna om företags arbete och då CSR är i fokus 

och i ständig debatt har arbetet idag blivit allt viktigare enligt intervjupersonerna. Kunderna 

är mer insatta och ställer högre krav på företag. Intervjupersonerna menar att då Boomerang 

inte har någon massproduktion, vilket en del av deras konkurrenter har, så anser de att 

förtroendet hos konsumenterna är större för dem. Detta kan leda till en konkurrensfördel för 

Boomerang då de säljer hållbara kläder med hög kvalité och fokus inte ligger på tillfälliga 

trender och kortsiktigt användande. Boomerang har alltid marknadsfört sig enligt detta syn-

sätt så det anser intervjupersonerna att deras kunder är medvetna om. Intervjupersonerna 

menar att Boomerang’s arbete med CSR kan ses som en strategi då de utvecklar sin 

kommunikation och ett helt koncept utifrån arbetet. Om Boomerang inte skulle arbeta med 

CSR anser intervjupersonerna att de skulle ligga långt bakom sina konkurrenter, Peter 

Sjöström säger: 

”… det känns väldigt omodernt att inte göra det” (Sjöström) 

 

Fördelar och nackdelar 

Intervjupersonerna anser att fördelarna med ett CSR-arbete kan vara att det syns på 

produkterna, både kvalitetsmässigt och utseendemässigt att personerna som gjort detta 

arbetar under goda arbetsvillkor. De menar vidare att bra produkter går hand i hand med bra 

arbetsförhållanden. Nackdelarna med arbetet är att företag och kunder vill ha 

närproducerade produkter där frakten inte behöver vara så lång. Problemet ligger här i att 

det kostar mer med produktion i Sverige och i slutändan är kunden inte alltid villig att 

betala det högre pris som krävs. Detta är ett dilemma där kunder och företag måste mötas 

och finna en kompromiss.  
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CSR-arbetet anser intervjupersonerna som frivilligt och de menar att det är en naturlig del i 

företagets varumärke att arbeta med frågor inom CSR. Detta då Boomerang hämtar sin 

inspiration i naturen och det är därför viktigt att värna om både naturen och miljön.  

 

4.2 J.Lindeberg 

J.Lindeberg grundades år 1996 i Sverige och de lanserade sin första kollektion år 1997. 

Från början arbetade företaget endast med produktion av golfkläder men idag säljer de även 

skid- och modekläder. Företaget är etablerat på cirka 36 marknader runt om i världen och 

expanderar i dagsläget mycket i Asien. (http://about.jlindeberg.com/, 2011-05-02) Deras 

mission är:  

” To build a brand that bridges fashion and function. To develop products based on 

progressive craftsmanship with a Scandinavian point-of-view” (Sellberg) 

Underlaget till empirimaterialet grundar sig på en inspelad personlig intervju med Ylva 

Sellberg som är Sustainability Coordinator och inköpare inom kostym på J.Lindeberg. 

 

Arbetet med CSR 

Sellberg beskriver att J.Lindeberg inte använder sig av begreppet CSR utan har valt att 

benämna deras arbete ”Sustainability” då de fokuserar sitt arbete på att erbjuda en hållbar 

produkt. Att använda begreppet Sustainability istället för att benämna arbetet som det 

sociala ansvaret gör företaget då ”socialt ansvar” kan vara svårt att precisera. Sellberg 

menar att CSR är svårdefinierat då ämnet är omfattande och innehåller många olika delar. 

På senare år har J.Lindeberg börjat arbeta mer med den sociala delen där fokus vuxit och 

företaget har även ingått ett samarbete med organisationen ”Fair Wear Foundation”. Detta 

är en självständig organisation som arbetar för att förbättra arbetsförhållandena inom textil-

branschen. Sellberg beskriver att J.Lindeberg arbetar för att de ska anpassa sig till 

organisationens krav de har när det handlar om företags sociala ansvar.  

För att undvika olämpliga processer under tillverkningen sänder företaget ut listor till 

fabrikerna som de får godkänna. Detta för att undvika att produkterna ska ha behandlats 
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med farliga kemikalier när de producerats men även för att följa de standardkrav som finns. 

Sellberg berättar:  

”… vi gör vissa tester ibland men mycket mer än det följer vi inte upp” (Sellberg) 

Sellberg tror inte att det är vanligt bland företag idag att de tar kontrollen av sina fabriker 

till nästa steg vilket J.Lindeberg inte heller gör.  

Arbetet med CSR påbörjades ordentligt år 2002 och det är först idag J.Lindeberg gör riktiga 

inspektioner. Sellberg är osäker på varför företaget började arbeta med dessa frågor. En 

anledning kan ha varit att det blivit en naturlig del, att krav ställs utifrån och att företaget 

vill ha bättre kontroll över sin produktion. Sellberg anser att det är viktigt att företaget visar 

att de ställer krav på sina leverantörer och hon tror därför att J.Lindeberg kommer att utöka 

sitt CSR-arbete och fokusera på fler områden i framtiden. Trots detta har J.Lindeberg inte 

satt upp något specifikt mål med arbetet. Sellberg menar att CSR-arbetet inte anses som en 

strategi inom företaget, hon menar: 

”… det är ingenting som vi vill skryta med eller stå ut med” (Sellberg) 

Hon menar vidare att hon inte tror att företag går ut med eller visar upp sitt arbete offentligt 

på grund av att svensk media är så extremt speciell. Företag som går ut med och visar att de 

arbetar med CSR blir hårdare granskade än företag som inte gör det. Om media eller övriga 

intressenter frågar J.Lindeberg om deras arbete med dessa frågor svarar de självklart att de 

bedriver ett sådant arbete men denna uppmärksamhet är dock inget de själva eftersöker. 

 

Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

Sellberg anser att kontrollen av arbetet är väldigt svårt, när hon varit ute och besökt 

fabrikerna där de producerar deras varor är det stora skillnader på hur arbetsförhållandena 

ser ut. Många av dessa skillnader beror på i vilket land fabriken är belägen. J.Lindeberg 

försöker ändå att kontrollera delar som åldersgränser, rätt lön, övertid och att de anställda 

har anställningsbevis. Dock kan det ofta brista på vissa punkter i vissa länder. Detta kan 

bero på att det i somliga länder inte finns lagar som reglerar exempelvis övertid och detta 
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anser Sellberg självklart försvårar kontrollen då de inte finns några dokument för 

redovisning av övertid.  

Sellberg anser att medias roll generellt är positiv för att de skapar stor uppmärksamhet 

vilket företag lyssnar på och arbetar efter. Media kan även ha sämre påverkan om företaget 

självt blir drabbat av negativ publicitet. Sellberg menar att denna publicitet kan skada 

företag i många år även efter incidenten. J.Lindeberg är dock inte oroliga för detta men det 

finns en medvetenhet om medias inverkan. Sellberg menar att det är omöjligt att ha koll på 

alla ämnen, leverantörer och certifikat vilket gör att kontrollen försvåras. En annan 

svårighet är att leverantörerna kan kringgå kraven eller ljuga för att inte förlora kunden.  

Gällande hur J.Lindeberg kommunicerar ut sitt arbete till slutkunden menar Sellberg att de 

inte gör någon direkt reklam i butikerna. Det enda som syns är etiketter på deras piketröjor 

som är gjorda av ekologiskt material. Personalen går däremot regelbundet på möten för att 

lära sig hur företaget arbetar med frågor inom CSR. Detta gör att när konsumenter ställer 

frågor till butikspersonalen ska kunna ge dem svar. Sellberg menar att kunderna har börjat 

efterfråga arbetet från företaget då detta idag blivit en trend. J.Lindeberg anser att det är 

viktigt att alla inom företaget ska vara medvetna om arbetet och vad företaget står för. Detta 

för att hela organisationen ska kunna arbeta mot samma mål. Sellberg tror inte att företaget 

i framtiden kommer att skylta med deras ekologiska produkter eller om deras arbete med 

CSR relaterade frågor. Detta för att hon har svårt att se en balans mellan ”fashion” och att 

framhäva ekologiska produkter så att de inget av dessa tar överhand. Sellberg menar att: 

”Vi vill inte framstå som ett ekologiskt företag utan vi vill ju vara ett modeföretag som gör 

modeprodukter” (Sellberg) 

Det kan vara svårt att få kunderna att uppfatta dem som både ett modeföretag och ett 

ekologiskt medvetet företag och ge ett tydligt budskap om vilket av dessa företaget faktiskt 

står för. Sellberg menar att risken då finns att kunderna kan bli förvirrade.  

 

Kunder och konkurrensfördelar 

J.Lindeberg vill att kunden ska uppfatta deras produkter som hållbara med hög kvalité, 

detta är den grundläggande tanken företaget har. Sellberg menar att ett CSR-arbete kan ge 
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konkurrensfördelar om företag har ett ”vattentätt” system och att företaget verkligen har 

koll på alla delar. Då J.Lindeberg har ett brett sortiment och därav många leverantörer blir 

kontrollen svår att uppnå till fullo. Sellberg anser att företag antingen arbetar med CSR 

frågor hela vägen och efterföljer arbetet fullt ut. Alternativet är att företag arbetar med 

dessa frågor som J.Lindeberg gör, alltså att arbetet är mer övergripande och sker på olika 

nivåer. Sellberg ser inget tydligt samband mellan deras arbete och företagets lönsamhet. 

Dock anser hon att de skulle kunna förlora kontrollen över sina leverantörer om de inte 

arbetade med CSR relaterade frågor.  

 

Fördelar och nackdelar 

Fördelarna med CSR-arbetet anser Sellberg är att J.Lindeberg får bättre koll på sina 

leverantörer, företaget kan då blir mer medvetna om hur arbetet ser ut och vad som sker hos 

leverantörerna. Sellberg anser att leverantörerna kan lova mycket och om de inte håller sina 

löften så kan företaget få problem. J.Lindeberg vill inte lägga sin produktion i fabriker där 

det exempelvis förekommer barnarbete vilket kan skada deras varumärke och rykte. Arbetet 

med CSR anser Sellberg också kan förbättra kontakten med deras leverantörer då de kan 

känna sig uppskattade när företaget lägger ned tid för exempelvis besök. Detta visar att 

J.Lindeberg vill satsa på en långsiktig relation med leverantören vilket de värdesätter. 

Upptäcker företaget något problem hos deras leverantörer tar de upp det i en diskussion och 

försöker förklara för leverantören varför de ser detta som ett problem. Nackdelarna med 

detta arbete anser Sellberg är att det är väldigt tids- och resurskrävande och att arbetet 

aldrig tar slut. Hur mycket företaget än arbetar med detta så finns det alltid mer att göra då 

CSR är ett sådant gigantiskt och dynamiskt område.  

Angående om arbetet med CSR relaterade frågor kan ses som frivilliga eller inte anser 

Sellberg att det inte är frivilligt. Det har blivit ett inofficiellt krav och det är svårt för 

företag att överleva i konkurrensen utan att arbeta med detta. Företag undviker att göra 

affärer med andra företag som inte arbetar med dessa frågor då kontrollen där kan vara 

sämre. Sellberg menar att det finns risk att företaget då kan skadas av samarbetet om det 

uppdagas att den andra parten arbetar efter olämpliga arbetsförhållanden.  
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4.3 KappAhl 

Första Kappahl butiken öppnades år 1953 och grundaren var Per-Olof Ahl. Idag är företaget 

en ledande modekedja i Skandinavien med 360 butiker och 4 800 medarbetare. Målgruppen 

företaget riktar sig mot är kvinnor, män och barn som vill ha prisvärt mode. Företaget har 

en årlig försäljning på 60 miljoner klädesplagg och hade under verksamhetsåret 2009/2010 

en omsättning på 5,1 miljarder kronor. (www.kappahl.com/sv/, 2011-04-20) 

Deras affärsidé är: 

”Prisvärt mode för många människor” (www.kappahl.com/sv/, 2011-04-20) 

Under åren har KappAhl fått fina utmärkelser och blev exempelvis utsett till Sveriges bästa 

arbetsplats under år 2010. Under år 1999 blev företaget, som första modekedja, 

miljöcertifierat. (www.kappahl.com/sv/, 2011-04-20) 

Underlaget till empirimaterialet grundar sig på en inspelad telefonintervju med Eva 

Kindgren som har befattningen CSR and Quality Manager Production på företaget.  

 

Arbetet med CSR 

KappAhl började sitt arbete med CSR långt innan det myntades som ett begrepp. De har 

strukturerat upp sitt arbete inom området efter fyra övergripande delar, dessa är; etik, miljö, 

uppförandekod och sponsring. Dessa fyra delar utgör också företagets definition om vad 

CSR är och innebär för dem. Då CSR är ett nyare begrepp och KappAhl sedan tidigare 

arbetat med de frågor som området berör föll det sig naturligt att de slog ihop de fyra 

delarna och kallade det för CSR. Arbetet inom området startades år 1993 då det talades 

mycket om kemikalier, ekologiskt fibrer och om att framställa bomull på ett miljövänligt 

sätt. Detta menar Kindgren var det första steget som KappAhl tog in i den värld som senare 

kom att kallas för CSR. Företaget var också tidiga med att ta sitt miljömässiga och sociala 

ansvar genom sin uppförandekod gentemot andra klädesföretag i Sverige. Det praktiska 

arbetet med CSR ser olika ut beroende på vilken av de fyra delarna som fokus ligger på. I 

de länder som producerar KappAhls varor finns det egen personal som kontrollerar hur till-

verkningsprocessen går till och de kontrollerar även så att uppförandekoden uppfylls. Det 

praktiska arbetet angående miljö innefattar bland annat hur frakter och produktion 
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genomförs, exempelvis ser företaget till att odla bättre bomull och ser över sina 

vattenledningar samt energiförbrukningen. Om KappAhls generella arbete med CSR säger 

Kindgren följande: 

”... det går inte att säga att såhär jobbar vi med vårt CSR utan varje del har sitt 

förfarande” (Kindgren) 

Dessutom menar Kindgren att CSR är ett område som ständigt utökas och blir mer 

omfattande. Detta kommer att leda till nya processer och annorlunda tillvägagångssätt för 

hur arbetet kommer att ske i framtiden. Det finns många områden som KappAhl fokuserar 

på, de Kindgren främst framhäver är dock ISO-certifieringen och uppförandekoden. ISO-

certifieringen har blivit viktig för företaget och de lägger ner mycket arbete för att varje år 

kunna förnya den. Detta för att de ska få vidbehålla den status som certifieringen medför. 

De ser även uppförandekoden som ett viktigt område och något de lagt mycket resurser på, 

exempelvis i form av personal.  

 

Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

Kindgren menar att KappAhl alltid har varit öppna för tredjepartsgranskningar för att de 

ska uppfattas som trovärdiga. Genom sitt ISO-certifikat blir de regelbundet granskade av 

utomstående parter som kontrollerar deras centrallager, kontor, butiker och produktion. 

Syftet med tredjepartsgranskningarna är att på ett trovärdigt sätt kontrollera arbetet där de 

som granskar ställer frågor så att företaget fullföljer det som ISO-certifieringen kräver. 

Kindgren upplever att svårigheten KappAhl har med kontrollen är att deras processer och 

rutiner inte alltid finns nedskrivna utan finns i företagets intellektuella kapital, alltså i 

personalens kunnande.  

Anledningen till att KappAhl påbörjade sitt CSR-arbete var den ökade press de fick 

gällande att ta större ansvar för var de producerade sina varor. Kindgren menar att en 

anledning till den ökade pressen är medias roll. Media är något Kindgren tycker är viktigt 

och något hon är positiv till, hon menar att: 

”… ju duktigare de är desto duktigare måste vi ju vara också såklart… de sporrar oss att 

bli bättre” (Kindgren) 
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Gällande att kommunicera ut sitt CSR-arbete har KappAhl tidigare haft som policy att ligga 

lågt. Detta har dock idag förändrats och de arbetar nu för att göra organisationen och sin 

omvärld mer medvetna. För att uppnå detta har de nu framställt en CSR-rapport som ska 

finnas tillgänglig på deras hemsida för externt bruk men även för att förmedlas internt. I 

dagsläget menar Kindgren att kommunikationen ut till de fysiska butikerna kan bli bättre. 

Dock hjälper ISO-certifieringen arbetet med detta eftersom det kräver att hela 

organisationen måste samverka. Kindgren menar att kommunikation kommer att vara ett 

område som ständigt kan förbättras och detta är ett av målen som KappAhl arbetar löpande 

med för att uppnå.  

 

Kunder och konkurrensfördelar 

Kindgren anser att det kan vara svårt för kunder som besöker KappAhls butiker att tydligt 

se att de arbetar med frågor inom CSR. Det som kunden kan se är att företaget har mycket 

plagg som är miljömärkta vilket tyder på miljömedvetenhet. Kindgren ser även personalen 

som ett verktyg att kommunicera ut arbetet till kunder då de ska kunna svara på frågor om 

KappAhls CSR-arbete. De vill uppfattas som en god samhällsmedborgare som tar ansvar 

för både miljö och samhälle av sina kunder. Kindgren anser att kundens efterfrågan om 

CSR-arbete har ökat och detta tror hon kan bero på att det finns mer tillgänglig information 

kring detta mycket tack vare Internet.  

Gällande frågan om ett CSR-arbete kan ge konkurrensfördelar svarar Kindgren tydligt ja. 

Har företag ett bra CSR-arbete så stärker det varumärket. Det har även resulterat i ökad 

goodwill för KappAhl då de ofta blir bra placerade i de undersökningar som görs angående 

CSR-arbete inom klädbranschen. Detta arbete ser KappAhl på sätt och vis som en strategi 

eftersom det finns en process, ett mål och en vision med arbetet. Skulle KappAhl inte 

arbeta med CSR så skulle de förlora den kontrollen de anser att de behöver. Ett arbete utan 

uppförandekod menar Kindgren skulle leda till minskad kontroll i fabrikerna vilket på sikt 

skulle leda till sämre kvalité på kläderna. Detta skulle i framtiden resultera i att KappAhl 

skulle förlora kunder. 
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Fördelar och nackdelar 

Kindgren menar att alla i samhället har ett ansvar för miljön och det ska skötas oavsett om 

det är frivilligt eller inte. Därför har KappAhl ställt krav på sig själva att vara 

miljömedvetna och kunna presentera ett bra arbete som visar att de verkligen tar sitt ansvar. 

De projekt som KappAhl är delaktiga i är frivilliga men eftersom de flesta stora företag 

deltar så ökar trycket på resterande företag att också delta. Kindgren har svårt att se några 

direkta nackdelar med ett CSR-arbete. Dock menar hon att det krävs tålamod eftersom 

processen angående miljöarbete ofta går långsamt. Hon menar att: 

”… vi skulle behöva rädda vår jord snabbare än vad vi gör” (Kindgren) 

Det som är viktigt att tänka på, speciellt då företag är hårt granskade, är att de verkligen 

uppfyller det CSR-arbete de åtagit sig. Avslutningsvis menar Kindgren att alla åtgärder till 

förbättringar som görs leder till förbättringar som är hållbara i många olika avseenden. De 

få nackdelar som finns går hand i hand med de fördelar som ett CSR-arbete medför. Detta 

eftersom det leder till medvetenhet hos företaget.  

 

4.4 Bestseller 

Bestseller är ett familjeägt företag som grundades år 1972 i Ringkøbing i Danmark. 

Företaget har idag mer än 9 600 anställda i sina 2 520 butiker som är fördelade på 46 olika 

marknader i Europa, Mellanöstern, Asien och Kanada. Bestseller har dessutom externa åter-

försäljare som säljer företagets produkter i deras butiker. De varumärken som ingår i 

Bestseller’s butiker är Jack & Jones, Name It, Mamalocious, Object Collector´s Item, Only, 

Outfitters Nation, Pieces, Selected, Vero Moda och Vila. (www.bestseller.com, 2011-05-

06) Företagets vision är: 

“One World, One Philosophy, One Family is the symbol of the company culture in 

BESTSELLER” (www.bestseller.com, 2011-05-06) 
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Underlaget till empirimaterialet grundar sig på en mailintervju med Anja Bremholm som 

har befattningen Corporate Sustainability Manager på företaget.  

 

Arbetet med CSR 

Bestseller har valt att uttrycka arbetet som ”Corporate Sustainability” istället för att 

använda sig av termen CSR. Anledningen till detta menar Bremholm är för att det tydligare 

förklarar ansvaret som globala företag har. Hon pointerar att det är viktigt att företag tar sitt 

ansvar gentemot intressenter såsom kunder, fabriker, samhälle men även gentemot den 

egna organisationen. Sustainability arbetet handlar om att skapa en balans mellan det 

sociala, miljömässiga och ekonomiska. Att uppnå balans är något som Bestseller 

eftersträvar och de har arbetat för att åstadkomma det sedan arbetet startades år 2000. 

Bremholm berättar vidare att företaget skrev sin första uppförandekod år 2002. Syftet med 

arbetet var att kontrollera att fabrikerna som de använder sig av fullföljer de villkor som 

Bestseller har satt upp. I företagets CSR-arbete fokuserar de i huvudsak på deras 

leverantörskedja. Detta eftersom förhållandena på fabrikerna inte alltid är tillfredställande 

då produktionen ofta sker i mindre utvecklande länder. För att kunna förbättra 

förhållandena har Bestseller 15 personer som är placerade i produktionsländerna för att 

skapa ett nära samarbete med företagets leverantörer. Deras uppgift är att titta på vilka för-

bättringar som bör göras, hålla i olika utbildningar samt se till att varje fabrik gör framsteg 

med sitt CSR-arbete. Bremholm menar att relationsarbetet är en förutsättning för att kunna 

förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön på de olika fabrikerna.  

Bestseller fokuserar mycket på de mänskliga rättigheterna eftersom det är många som är 

involverade i tillverkningen av produkterna. Dessutom arbetar de mycket med de 

restriktioner som finns för kemikalier så att de kan motverka farliga ämnen i sina produkter. 

De vill även motverka de hälsorisker som kan uppstå vid produktionen både för de som 

arbetar på fabrikerna men även de kemikalier som är farliga för miljön. 

 

Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

Bestseller’s största utmaning är den komplexitet som finns i leverantörskedjan. Företaget 

har bara möjlighet att kontrollera leverantörerna i det första ledet. De har hängivna 
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kontrollanter i alla produktionsländer som arbetar med att undersöka om leverantörerna har 

möjlighet att fullfölja företagets uppförandekod. Dessutom har Bestseller regelbundna 

utbildningar för sina största leverantörer som innefattar kemikaliehantering, ledning och 

kontroll samt personalhantering. Bremholm förklarar att företaget började med att granska 

deras fabriker för att kontrollera att tillverkningen genomförs utifrån de förutsättningar och 

villkor som företaget bestämt. Dock har arbetet förändrats med tiden: 

“… today we have realized that it is much more valuable to work closely together with the 

suppliers to improve the conditions instead of only checking up on them” (Bremholm) 

När problem uppmärksammas kontaktar företaget omedelbart den leverantör som är 

inblandad och de påbörjar en utredning för att ta reda på vad som är orsaken till problemet. 

En svårighet som Bestseller ser med att kontrollera leverantörernas arbete är när det uppstår 

problem längre bak i leverantörskedjan. Företaget har då inte samma möjlighet att 

motverka och kontrollera detta. Ett sätt för att försöka reducera problemet förklarar 

Bremholm är att de uppmanar leverantörerna i första ledet att vidarebefordra Bestseller´s 

uppförandekod även till dem längre bak i leverantörskedjan. Dock är det i princip omöjligt 

att kontrollera samtliga underleverantörer då företaget har 1 000 leverantörer bara i första 

ledet av leverantörskedjan.  

När problem uppstår långt bak i leverantörskedjan anser Bremholm att medias roll kan vara 

positiv. Detta eftersom de kan uppmärksamma områden som företag ännu inte har 

uppmärksammat själva eller som de annars inte tänkt på att arbeta med. Dock menar hon att 

media ibland går för långt för att få till en bra story. Detta är något som företag inte kan på-

verka utan de får istället förlita sig på att de personer som tar del av informationen kan 

genomskåda det. Överlag är Bremholm positiv till medias roll och deras möjligheter till att 

sprida information om organisationers CSR-arbete.  

Bestseller kommunicerar ut sitt CSR-arbete till sina kunder på företagets hemsida.  

Anledning till detta är att företaget ännu inte har någon större efterfrågan på information 

om deras CSR-arbete. Bremholm förklarar: 
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“So far our CSR communication strategy has been rather defensive, as we like to spend our 

resources on actually doing something good instead of spending them on telling about it.” 

(Bremholm) 

Dock ser hon att trenden sakta har börjat förändras och att kundernas efterfrågan har ökat 

vilket har gjort att företaget börjat använda sig av nya mediekanaler. Företaget har som mål 

att förmedla sitt CSR-arbete genom hela organisationen inklusive de fysiska butikerna. 

Eftersom ägarstrukturen i butikerna ser olika ut och många butiker är franchise ägda 

resulterar detta i att arbetet tar tid att implementera i hela organisationen. Bremholm menar 

att det är viktigt för företaget att de personer som är i direkt kontakt med slutkonsumenterna 

vet att Bestseller är ett ansvarfullt företag och att de kan kommunicera ut detta till sina 

kunder. Detta är en utmaning eftersom företaget har en hög personalomsättning i sina 

butiker. Trots detta är CSR-arbetet ett viktigt område för företaget.  

Kunder och konkurrensfördelar 

Bestseller hoppas att deras slutkonsumenter uppfattar dem som ett ansvarsfullt företag och 

att de kan se att de arbetar aktivt med att ständigt förbättra förhållandena i företagets 

leverantörskedja. För att förtydliga detta planerar företaget att inom en snar framtid skicka 

ut information om CSR-arbetet till sina butiker så att medarbetarna i butikerna ska kunna 

informera slutkonsumenterna. Anledningen är att Bestseller tycker att det är viktigt att de 

personer som har direktkontakt med slutkonsumenterna vet att de är ett ansvarsfullt företag 

så att de kan kommunicera detta vidare till dem. Svårigheten och utmaningen att lyckas 

med detta är att Bestseller har en hög personalomsättning i sina butiker vilket gör att de 

behöver lägga mycket resurser på att informera sin personal. 

Företaget ser inte CSR-arbetet som en strategi eftersom de känner ett ansvar för de som 

arbetar inom produktionen samt för miljön och samhället de är verksamma i. Om Bestseller 

däremot inte skulle arbeta med CSR menar Bremholm att de förmodligen skulle få 

påtryckningar från media och andra frivilliga organisationer. Detta skulle kunna medföra att 

kundernas syn på företaget påverkas och Bestseller’s varumärke skulle då förändras 

negativt. 
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Fördelar och nackdelar 

Det är Bestseller’s övertygelse att CSR-arbetet ska vara frivilligt. Bremholm förklarar att: 

“You must be ready and willing to put the effort into it and truly understand and see the 

benefits of why you should do it.” (Bremholm) 

Vidare menar hon att om ett företag blir tvingat att arbeta med CSR skulle de troligtvis inte 

agera av rätt anledningar och detta skulle påverka resultatet av arbetet.  

Fördelen med CSR-arbetet menar Bremholm är att Bestseller får möjlighet att ta sitt 

samhälliga ansvar. Dock kräver arbetet stora resurser och vissa av de beslut som fattas kan 

på sikt komma att påverka företaget negativt. Exempel på detta kan vara att företaget har 

förbjudit sina leverantörer att använda sig av sand när de ska göra slitningar på jeans. 

Orsaken till detta är att det är en allvarlig hälsorisk för de som utför arbetet. Tillföljd av de 

nya restriktionerna behöver företaget använda sig av andra metoder för att få slitningar på 

jeans. Detta kan resultera i en mindre effektiv metod som är mer tidskrävande och på så vis 

mer kostsam för företaget. Trots detta ser företaget inte detta som något negativt, istället ser 

de detta som en naturlig konsekvens av att handla ansvarsfullt. 

 

4.5 Acne 

Acne grundades år 1996 i Stockholm och ambitionen var att skapa ett varumärke som 

representerar en livsstil. Företaget var ett av de första varumärkena som såg en efterfråga på 

unisex jeans. År 1998 lanserades företagets första fulländade kollektion och denna 

representerade lyx, ”coolhet” samt en personlig stil. Acne eftersträvar att erbjuda sina 

kunder ”coola” kläder som fortfarande är funktionella. Idag har företaget cirka 200 

anställda och Acne är etablerat i nio länder världen över. Deras ambition är: 

”Ambition to Create Novel Expression” (Häggström) 

Underlaget till empirimaterialet grundar sig på en mailintervju med Emma Häggström som 

har befattningen CSR ansvarig på företaget.  
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Arbetet med CSR 

Acne har länge arbetat med de frågor som CSR innefattar men det är först på senare år som 

de har haft möjlighet att arbeta mer djupgående inom områdena. Detta beror främst på att 

de tidigare inte haft de resurser som krävts. Dock fanns det ett stort intresse hos de anställda 

att påbörja arbetet med CSR. Tillföljd av detta har Acne en relativt bred definition av vad 

CSR innebär och begreppet inkluderar både miljö och sociala frågor. CSR innebär för Acne 

det ansvar företag tar för hur arbetsförhållandena ser ut hos sina leverantörer och även dess 

miljöpåverkan. Häggström menar att det inte bara handlar om:  

”… att ta ansvar för hur arbetsförhållandena hos våra leverantörer är och miljöpåverkan 

där men också vår interna arbetsmiljö på företaget” (Häggström) 

 Syftet och målet med arbetet anser Acne är att kunna säkerhetsställa att de grundläggande 

värderingar som företaget har fullföljs i praktiken. Dessutom är de måna om att ta ansvar 

för deras påverkan på omvärlden.  

Arbetet med CSR ser de som en självklarhet eftersom de vill ta ansvar för hur deras 

verksamhet kan komma att påverka omgivningen. År 2008 blev företaget medlem i 

organisationen Fair Wear Foundation som är ett flerpartsinitiativ där fackföreningar och 

företag ingår. Acne tar sitt sociala ansvar genom att de inom Fair Wear Foundation 

samarbetar för att förbättra arbetsförhållandena där deras kläder produceras. Detta menar 

Häggström var ett stort steg för Acne i deras arbete med CSR. Acne tar sitt miljöansvar 

genom att de utformat en kemikaliebegränsningslista där de begränsar vilka kemikalier som 

får användas i produktionen. Den reglerar även vilka kemikalier som får finnas kvar i slut-

produkten, detta enligt bland annat EU:s kemikalielagstiftning. Ett annat område som Acne 

arbetar med att förbättra är deras miljöansvar. De vill exempelvis minska och effektivisera 

sina leverantörers vattenanvändning. För att lyckas med detta arbete förklarar Häggström 

att de samarbetar med andra modeföretag för att tillsammans ta fram riktlinjer för arbetet.  

I arbetet med CSR är Acne även måna om att kläderna ska vara av hög kvalitet och ha en 

lång hållbarhet. För att detta arbete ska fungera på lång sikt arbetar de aktivt med att hitta 

alternativa hållbara material. De har därför etablerat ett kvalitetslaboratorium på sitt 
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huvudkontor där de kontinuerligt testar tyger och slutprodukter. Detta menar Häggström är 

något som är ovanligt för ett företag i Acne´s storlek.  

Arbetet med CSR menar Häggström är något som kontinuerligt utvecklas. Detta genom att 

Acne satsar på att utbilda sin personal inom området men även att de är medlemmar i olika 

organisationer. Då Acne är ett relativt nytt företag som på senare år expanderat mycket har 

detta möjliggjort att deras arbete med CSR kunnat bli mer aktivt och utökats. Ytterligare ett 

steg i denna utveckling är att företaget har anställt Häggström som på heltid arbetar med 

CSR frågor samt på Acne´s kvalitetslabb. De områden som Acne lägger störst fokus på 

inom CSR är att se till arbetsförhållanden hos leverantörerna är bra samt att deras produkter 

tillverkas på ett så hållbart sätt som möjligt. Dessutom menar Häggström att de även 

fokuserar på att ständigt förbättra sitt arbete med CSR.  

 

Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

För att kunna kontrollera sitt arbete med CSR gör Acne kontinuerligt fabriksinspektioner 

vilket de kallar för sociala ”audits”. Detta görs för att säkerställa att det är bra 

arbetsförhållanden i deras fabriker. När Acne påbörjar nya samarbeten med leverantörer 

kräver de att leverantörerna dels ska skriva under att de accepterar företagets uppförande-

kod. De måste också göra en självutvärdering där leverantörerna själva bedömer hur bra 

koden efterföljs i dagsläget. Alla leverantörer måste även godkänna Acnes 

kemikaliebegränsningslista. För att Acne ska få ytterligare kontroll och inblick i 

leverantörernas arbete utförs kontinuerligt stickprovskontroller där det anses nödvändigt.  

Häggström menar att det finns svårigheter med att kontrollera att CSR-arbetet efterföljs. De 

kultur- och språkskillnader som uppstår då företaget är etablerat världen över menar 

Häggström är något som försvårar kontrollen. Detta uppkommer exempelvis vid de inter-

vjuer som Acne har med personalen på fabrikerna. Den geografiska skillnaden begränsar 

även möjligheten för dem att besöka sina leverantörer så ofta som de önskar. Dock ser 

Häggström fördelar med att Acne är ett litet företag när det gäller kontroll. Hon menar att:  

”… om en inköpare varit på besök i någon fabrik och sett något som inte verkar bra så har 

vi korta kommunikationsvägar och kan snabbt kolla upp det” (Häggström) 
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En annan svårighet som kan uppkomma är då leverantörerna lägger ut produktionen till 

underleverantörer som Acne inte känner till. Häggström menar att detta dock inte har varit 

ett framträdande problem för företaget hittills. 

Acne ser positivt på medias roll och de välkomnar dem samt frivilliga organisationer att 

granska företagets arbete. Detta eftersom Acne anser att det är ett bra sätt för företaget att 

utvecklas och kunna bli bättre inom fler CSR områden. Dock anser Häggström att det är 

viktigt att det görs på ett nyanserat sätt som visar på den komplexitet som frågorna rymmer.  

För att kommunicera ut sitt CSR-arbete finns det tillgänglig information på företagets hem-

sida, vilket de framöver kommer att utveckla ytterligare. Dessutom finns det möjlighet för 

Acne´s intressenter att kontakta deras CSR ansvariga via mail. Den person som är ansvarig 

för Acne´s CSR frågor har ett nära samarbete med företagets produktionschef och VD. För 

att personalen inom design och produktion ska vara medvetna om företagets CSR 

åtaganden hålls det kontinuerliga möten.  

 

Kunder och konkurrensfördelar 

Acne ser CSR-arbetet som självklart och vill att företagets kunder ska uppfatta dem som 

trovärdiga och att kunderna ska kunna förvänta sig att de sköter sig. Genom medlemskapet 

i Fair Wear Foundation gör företaget varje år en så kallad ”social report”. Där beskrivs det 

vad företaget har åstadkommit under föregående år samt vilka målsättningar de har för det 

kommande året. När slutkonsumenterna besöker Acne´s butiker kan de inte direkt se att 

företaget arbetar med frågor inom CSR. Dock finns det möjlighet för kunderna att ställa 

frågor rörande arbetet till butikspersonalen eftersom butikschefen fått viss information 

kring ämnet. Detta är något som företaget under året kommer att arbeta mer med så att 

butikscheferna blir mer uppdaterade inom området. Vid de tillfällen då kunderna har frågor 

som de i butiken inte kan svara på hänvisas de att kontakta företagets huvudkontor för att få 

svar. Acne har märkt ökad efterfråga av ett CSR-arbete då de dels får frågor i butiker men 

även en del mail från kunder och studenter. 

Acne arbetar inte med CSR för att uppnå konkurrensfördelar. Anledningen till att arbetet 

görs menar Häggström är för att de själva tycker att det är viktigt att ta ansvar för villkoren 
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hos deras leverantörer. Hon ställer sig dock inte främmande till att arbetet kan förknippas 

med konkurrensfördelar och att det är något som Acne skulle gå miste om ifall deras arbete 

med CSR skulle läggas ned. Arbetet med CSR ser Acne som en del av sin övergripande 

företagsstrategi och Häggström menar att:  

”… det är viktigt att vi, och inte någon annan, definierar vad CSR är för oss och att det 

grundar sig i våra värderingar” (Häggström) 

Företaget har inte märkt av något konkret resultat av deras arbete med CSR. Häggström 

menar dock att de hoppas att deras kunder är nöjda med det arbete som de hittills har 

genomfört. Hon förklarar även att de nyligen fått bra feedback på sitt arbete med socialt 

ansvar, granskningen gjordes av organisationen Fair Trade Center. Trots att Acne ser 

resultatet som positivt är de ödmjuka till det eftersom de anser att det fortfarande finns 

mycket kvar att arbeta med inom området.  
 

Fördelar och nackdelar 

Acne ser i princip endast fördelar och har svårt att se några konkreta nackdelar med CSR-

arbetet. En fördel är att företaget genom arbetet får bättre kontroll och insikt i hela verk-

samheten. Detta är viktigt för att Acne ska kunna stå för det arbete som de utlovat. 

Häggström menar att en nackdel med CSR-arbetet skulle kunna vara att:  

”… det är media som sätter agendan för vad CSR-arbetet ska fokusera på och att det 

därför riskerar att förvandlas till fragmentariska punktinsatser” (Häggström) 

Acne vill istället kunna arbeta med de frågor inom CSR området som är viktiga för dem 

och där de kan göra störst skillnad. Vidare menar Häggström att arbetet företag gör utöver 

vad lagen kräver är frivilligt. Dock förväntar sig kunder och media, med all rätt, att företag 

tar ansvar för sin verksamhet. Därmed finns det också ett visst yttre tryck. 

 

4.6 Fair Trade Center 

Fair Trade Center är en frivillig förening som funnits sedan år 1996. Organisationen arbetar 

efter tre pelare, vilka är: research där de granskar svenska företag utifrån hur de arbetar 



~	  48	  ~	  

med ansvarsfullt företagande och ansvarsfull produktion i låginkomstländer, den andra 

innefattar konsumentinformation och den tredje består av att driva opinion. Fair Trade 

Center har genom åren granskat en mängd olika branscher, exempelvis klädindustrin, 

snittblommor, elektronik och leksaksbranschen. För att finansiera sina projekt får de 

statliga medel bland annat från Konsumentverket, Forum Syd och EU. Fair Trade Center 

arbetar med olika partners både i Europa men även i olika produktionsländer. (Riddselius) 

Deras vision är: 

”Vår vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer 

har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och 

bestämma över sin egen framtid” (www.fairtradecenter.se/, 2011-04-27) 

Underlaget till empirimaterialet grundar sig på en inspelad telefonintervju med Christopher 

Riddselius som är projektledare på Fair Trade Center.  

 

Arbetet med CSR 

Riddselius definierar begreppet CSR som företags etiska och sociala ansvar. Han menar att 

arbetet med CSR generellt skiljer sig åt mellan olika företag. Organisationer har också olika 

motiv till varför de arbetar med CSR. Riddselius betonar att det är viktigt för företag att 

arbeta med begreppets alla delar och att det därför inte finns någon del som är viktigare än 

någon annan. De olika komponenterna måste fungera och passa ihop för att arbetet ska 

fungera. Arbetet kan inte bli helt färdigt utan det handlar om att ständigt förbättra sig. 

Riddselius menar att frågor angående CSR ska innefatta ledningsnivån i organisationen och 

att besluten ska genomsyra hela organisationen. Detta för att lyckas nå ut till de fysiska 

butikerna så att konsumenterna kan få information av butiksmedarbetarna. Riddselius 

menar att detta är något som företag har mycket kvar att arbeta med för att kunna uppnå. I 

dagsläget är det få butiksanställda som är pålästa och känner till företagens CSR-arbete 

vilket försvårar för konsumenter som vill få svar på sina kritiska frågor. Det är sällan det 

finns information i butiker om det CSR-arbete företag bedriver och om det finns så är det 

inget de vanligtvis skyltar med. Om företag skyltar med sitt CSR-arbetet så är det oftast för 

att visa att de har ekologiska kläder eller plagg som är producerade av återvunnet material. 
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Riddselius menar att denna marknadsföring är en aning missvisande eftersom denna del av 

CSR endast är en liten, men viktig, del som exponeras för mycket. Av ett klädföretags hela 

produktion tar denna del för stort fokus och blir därför överexponerat. För att på bästa sätt 

kunna nå ut med arbetet i en organisation menar Riddselius att det underlättar om företaget 

arbetar med detta på olika nivåer och på olika tillvägagångssätt. För att lyckas med att få 

CSR-arbetet att genomsyra hela organisationen bör alla avdelningar arbeta tillsammans 

med CSR avdelningen.  

 

Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

Riddselius menar att när företag har nått upp till en viss gräns med sitt CSR-arbete blir de 

ofta mer transparenta och vill först då kommunicera ut vad de hittills har åstadkommit. Det 

finns inte något bra sätt att kontrollera att företags CSR-arbete genomförs korrekt. Svårig-

heter ligger i att avgöra vad som är ett korrekt sätt att arbeta efter och vem som ska utföra 

kontrollen. Riddselius menar att: 

”… det handlar hela tiden om hur trovärdigt företaget är i den offentliga debatten och hur 

de uppfattas av andra” (Riddselius) 

När företag ska kontrollera sitt arbete menar han att det finns en mängd olika sätt att gå till-

väga på, han tror dock inte att företag endast kan förlita sig på kontroller utan de måste 

även komplettera detta med andra metoder. Det kan exempelvis vara inköpsmetoder då 

inköpare har en nyckelroll då de lägger ordarna. Vidare har även till exempel ledning, 

leverantörer och designavdelningen viktiga roller för att CSR-arbetet ska fungera. 

Riddselius menar att för att ett företag ska lyckas med detta är det en förutsättning att alla 

parter verkligen tror på arbetet och förstår dess innebörd.  

Riddselius anser att det är viktigt att CSR-arbetet kommuniceras ut till slutkonsumenterna 

och det associeras med hur transparanta företag är. Om alla företag i en bransch öppet visar 

hur de arbetar med CSR kan det bli ett konkurrensmedel samtidigt som konsumenterna blir 

mer informerade. Med denna information som grund kan konsumenterna använda sin köp-

kraft för att stödja de företag som arbetar mest med CSR.  
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Riddselius är positiv till att medias roll lyfter fram det som inte fungerar angående företags 

CSR-arbete vilket ofta leder till att företag ständigt måste förbättra sig. Dock ser han 

negativt på att media kan vara ensidiga då de kan vara sämre på att uppmärksamma vilka 

effekter företags CSR-arbete har och hur de faktiskt fungerar. Klädbranschen är en av de 

mest granskade branscherna och har kommit längst i sitt CSR-arbete jämfört med andra 

branscher men trots det finns mycket kvar att arbeta med.  

 

Kunder och konkurrensfördelar 

Företag använder CSR som en strategi enligt Riddselius och detta har mer och mer blivit ett 

krav. Tidigare var det endast stora företag som arbetade med CSR men på senare år har 

även mindre företag påbörjat detta arbete. Företag som ännu inte arbetar med CSR kan gå 

miste om många fördelar som arbetet kan generera. Riddselius menar att CSR kan vara en 

konkurrensfördel eftersom: 

“… om ett företag börjar med någonting så måste de andra följa efter” (Riddselius) 

Det blir svårare för företag att klara konkurrensen om de väljer att inte arbeta med detta 

trots att dess konkurrenter gör det. För ett hållbart och ansvarsfullt företag är arbetet med 

CSR lönsamt i det långa loppet sett ur olika aspekter. Lönsamhet kan då, förutom ur en 

ekonomisk synvinkel, även uppstå ur goodwill och ett starkare varumärke. 

 

Fördelar och nackdelar 

Riddselius menar att det finns många fördelar med ett CSR-arbete. Detta då det kan leda till 

en rättvisare produktion samt ökad lönsamhet för företag både ekonomiskt och ekologiskt. 

Det skapar också arbetstillfällen i låginkomstländer. Om företag tar ett större etiskt och 

miljömässigt ansvar så kan det skapa värdefull information för konsumenter. Riddselius ser 

inte några direkta nackdelar med ett CSR-arbete dock skulle det kunna leda till en nackdel 

om företag inte kontinuerligt arbetar med att förbättra sitt arbete med CSR. Om företag 

stannar upp med sitt arbete finns det risk att CSR-arbetet stagnerar och 

förbättringsprocessen fallerar.  
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Angående om CSR-arbetet kan anses som frivilligt eller ej menar Riddselius att företag 

måste följa de regler som är lagstadgade i produktionsländerna men som ofta är mycket 

svag eller inte efterlevs. Dock anser han att företag bör arbeta mer än lagen kräver, 

eftersom det finns mycket lite lagstiftning om CSR inom EU. Avslutningsvis vill 

Riddselius framhäva att CSR-arbetet kan ses som en process där det handlar om att företag 

ska förbättra sig. Detta är inget statiskt arbete utan något som ständigt måste förbättras.  
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5. Tolkning 
	  

Kapitlet som följer kommer att innehålla en jämförelse mellan vår referensram och vårt 

empiriska material. Dessa ställs mot varandra för att påvisa de likheter och skillnader som 

kan förekomma. Vi kommer även utifrån dessa jämförelser att presentera våra tolkningar. 

 

Arbetet med CSR 
 
Intervjupersonerna i empirin är eniga med Löhman och Steinholtz (2004), Brülde och 

Strannegård (2007) samt Duarte et al., (2010) angående CSR’s definition, betydelse och 

innebörd. Detta då de tillsammans menar att begreppet kan ses som komplext och 

omfattande. Duarte et al., (2010) samt Brülde och Strannegård (2007) definierar CSR som 

det sociala ansvar företag har. Många av intervjupersonerna i de företag vi har undersökt 

använder sig också av denna benämning. Löhman och Steinholtz (2004) är dock kritiska till 

definitionen ”företags sociala ansvar” då termen är för omfattande och detta är något som 

delvis stöds av intervjupersonerna. Detta anser vi påvisar hur tvetydig definitionen av CSR 

är då begreppet innebär och tolkas olika av olika företag. Det kan också, menar vi, leda till 

att arbetet kan se olika ut i företag. Detta anses som ett problem enligt Löhman och 

Steinholtz (2004) vilket de menar kan lösas med hjälp av att finna en internationellt 

accepterad definition. Dessutom menar de att den allmänna definitionen skulle minska 

risken för missförstånd mellan företag som arbetar internationellt. Intervjupersonerna i 

empirin som också anser att benämningen ”socialt ansvar” är för bred har istället till stor 

del valt att inrikta sig på mindre delar inom CSR. Vi anser därför, i enighet med Löhman 

och Steinholtz (2004), att det bör utformas en allmän internationell definition av CSR. 

Detta skulle underlätta för företag att få kännedom om områdets alla delar. Fördelen med 

en allmän definition tycker vi är att det skulle bli lättare att jämföra företags CSR-arbeten. 

Detta eftersom de som granskar då mer fördelaktigt kan bedöma företagen utifrån samma 

förutsättningar och grunder. 
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I empirin definierar intervjupersonerna på Acne, Fair Trade Center och KappAhl CSR som 

det ”sociala ansvar” företag har vilket till viss del är i enighet med Löhman och Steinholtz 

(2004), Brülde och Strannegård (2007) samt Duarte et al., (2010). Intervjupersonerna 

menar att definitionen berör områden som etik, miljö och uppförandekod. Sellberg 

förklarar att J.Lindeberg är ett av de företag som inte benämner arbetet som det ”sociala 

ansvaret” då de anser att denna definition är för omfattande och svår att precisera. Sellberg 

förklarar att de har valt att inrikta sitt arbete på att belysa för sina kunder att de erbjuder 

hållbara produkter och benämner därför istället sitt arbete som ”Sustainability”. Vi har 

uppmärksammat att de företag som har valt att inrikta sitt arbete på mindre delar inom 

CSR, och som inte använder sig av definitionen ”socialt ansvar”, gör det för att arbetet ska 

bli mer lätthanterligt. Företagen gör detta för att kunna lägga ner mer resurser på arbetet 

samt att kunna vara mer aktiva inom det valda området. Detta är vi delvis positiva till men 

vi menar också att det kan bli missvisande vid jämförelser mellan företag och därav kan 

resultaten av dessa bli orättvisa.  

Löhman och Steinholtz (2004) menar att ”Sustainability” har en bredare innebörd än att 

endast erbjuda hållbara produkter. Vidare beskriver författarna att CSR är en kombination 

av sociala-, ekonomiska- samt miljöfrågor och att företag ska finna en balans mellan dem. 

Bremholm på Bestseller definierar också deras arbete med CSR som ”Sustainability” och 

menar att det innefattar flera delar än att endast erbjuda hållbara produkter. Deras arbete 

anser vi överensstämmer med det som Löhman och Steinholtz (2004) antyder angående 

begreppets omfattning. Författarna menar att ”Sustainability” endast är ett av de tre 

områdena som CSR innefattar och att alla dessa bör kombineras. Även Riddselius på 

organisationen Fair Trade Center menar att det är viktigt att företag arbetar med CSR’s alla 

delar. Han menar att det inte finns någon del som är viktigare än någon annan utan att alla 

måste kunna samverka för att fungera. Här tydliggörs det problem som vi ser angående 

definitionen då vi tydligt kan se oenigheter angående om ett arbete måste innehålla alla 

CSR’s delar eller om det går att inrikta sig på en viss del. Vi ser därav ytterligare en anled-

ning till att en allmän generell definition av CSR krävs eftersom vi menar att det då skulle 

kunna minska risken för förvirring och missförstånd om CSR’s innebörd.  
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Sellberg menar att J.Lindebergs CSR-arbete, som de benämner ”Sustainability”, i huvudsak 

är fokuserat på att erbjuda sina kunder hållbara produkter. Riddselius menar att när denna 

fokusering sker överexponerar vissa klädföretag arbetet. Detta då exempelvis 

marknadsföringen av ekologiska produkter har fått för stort utrymme. Det som Riddselius 

beskriver ovan är något vi överensstämmer med. Eftersom processen till en färdig produkt 

är så mycket mer omfattande än vad slutprodukten visar anser vi att ansvaret företag tar 

under hela arbetsprocessen bör framhävas. Att ett plagg är ekologiskt märkt anser vi där-

med inte säger mycket om hur stort ansvar företag tar under deras tillverkningsprocess. Det 

är därför något vi anser att företag bör förbättra.   

Carroll (1991) beskriver sättet att arbeta med CSR utifrån olika ansvarsområden som 

presenteras med hjälp av en pyramid. Utifrån empirin menar vi att det går att se att 

KappAhl har uppnått alla dessa fyra nivåer i pyramiden och att de därmed befinner sig på 

den filantropiska nivån. Kindgren menar att KappAhl har strukturerat sitt CSR-arbete efter 

fyra övergripande delar; etik, miljö, uppförandekod och sponsring. Dessa anser vi har 

samma innebörd som de nivåer som Carroll (1991) beskriver. Ett kriterium för att hamna i 

den fjärde och högsta nivån är, enligt författaren, att ge bidrag eller sponsring till samhället, 

vilket Kindgren förklarar att KappAhl gör. Enligt oss har de övriga fyra företagen inte upp-

nått den fjärde nivån utan befinner sig på den tredje som innefattar det etiska ansvaret. 

Enligt Carroll (1991) innebär den tredje och fjärde nivån att företag arbetar med CSR 

utöver vad lagen kräver. Arbetet sker då utifrån de förväntningar samhället har på 

exempelvis arbetsförhållandena hos företags leverantörer. KappAhl har arbetat med CSR 

längre än de övriga fyra företagen och detta tolkar vi som en orsak till att KappAhl befinner 

sig på den högsta nivån. Ytterligare en anledning till att KappAhl uppnått denna nivå anser 

vi kan bero på att de, enligt Kindgren, kan se ett samband mellan deras lönsamhet och 

CSR-arbete. Utifrån detta tolkar vi att de i och med detta är mer villiga att lägga ner mer 

resurser på CSR-arbetet eftersom de ser konkreta resultat av deras som investeringar. 

Motsatsen kan då enligt oss vara att de andra intervjupersonerna inte ser något tydligt 

samband mellan arbetet och ekonomiska fördelar. Detta anser vi kan vara en anledning till 

varför de resterande företagen inte har satsat tillräckligt mycket i sitt CSR-arbete och där-

med inte nått den fjärde nivån. 
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Magnusson et al., (2003) menar att konsumenter idag har blivit mer medvetna om företags 

tillverkningsprocesser och måna om att de ska ta ett samhälligt ansvar. Kundernas intresse 

för CSR-frågor har ökat, de efterfrågar nu produkter från företag som de kan identifiera sig 

med. Intervjupersonerna på våra intervjuföretag har även kunnat se denna utveckling och 

känt sig tvungna att möta den växande efterfrågan från konsumenterna. Detta då företagen 

eftersträvar att erbjuda kunden exempelvis kläder som inte har blivit behandlade med far-

liga kemikalier samt att kläderna inte blivit tillverkade under dåliga arbetsförhållanden. Vi 

menar att om CSR-trenden fortsätter att växa i samma riktning som idag krävs det att 

arbetet ständigt utvecklas och förbättras då omgivningen är dynamisk. Detta anser vi att 

våra intervjupersoner är eniga med Magnusson et al., (2003) om eftersom de tillsammans 

menar att då CSR ständigt är under utveckling kan arbetet aldrig bli helt färdigt. 

 
Kontroll, påtryckningar samt kommunikation 

Löhman och Steinholtz (2004) menar att det är viktigt att företag kontrollerar sitt CSR-

arbete och för att se hur företag presterar inom området måste mätning ske. De beskriver 

vidare att det vanligaste sättet att arbeta med mätning och kontroll är enligt GRI:s riktlinjer. 

Med hjälp av de resultat som tas fram kan företag starta en läroprocess där syftet är att för-

bättra deras arbete. Intervjupersonerna på företagen berättar att de idag genomför någon 

form av kontroll, detta genom att exempelvis besöka de fabriker som de arbetar med. En 

orsak till kontrollen, som är återkommande hos de personer vi intervjuat, är att företagen 

fokuserar på kemikaliekontroller samt att arbetsförhållandena på deras fabriker ska fungera 

väl. Kontroll av CSR-arbetet är något som Riddselius på Fair Trade Center tvivlar på. Detta 

eftersom han ser svårigheter med att på ett riktigt och bra sätt kunna kontrollera att företags 

CSR-arbete alltid genomförs korrekt. Kindgren menar att KappAhl hanterar problemet 

genom att använda sig av tredjepartsgranskningar som sköter kontrollerna och ser över 

företagets centrallager, kontor, butiker och produktion. Fördelen med tredjepartsgransk-

ningar menar Kindgren är att de ökar trovärdigheten för kontrollresultatet. Vi anser att 

kontroll av CSR-arbetet är ett måste för att kunna undvika att negativa händelser uppdagas 

i företag. Att använda sig av tredjepartsgranskningar, som KappAhl gör, anser vi behåller 

trovärdigheten i deras kontroller av arbetet. Detta hävdar vi kan öka intressenters 

förtroende för företagets CSR-arbete och därför anser vi även att andra företag bör 



~	  56	  ~	  

eftersträva denna typ av kontroller. Sellberg, Bremholm, Häggström, Sjöström och de 

Jongh menar att en svårighet med att kontrollera arbetet är att leverantörskedjan ofta är 

mycket omfattande. Intervjupersonerna menar att detta leder till att det många gånger 

endast är möjligt att kontrollera leverantörerna i det första ledet och kontrollen av deras 

underleverantörer uteblir därför ofta. Kontroller av underleverantörer anser vi, liksom 

intervjuföretagen, är ett problem och en anledning till detta är att de ofta är stora till antalet. 

Detta menar vi är ett svårlöst problem då det enligt oss kan kräva att företag måste lägga 

ner stora resurser för att kunna komma till bukt med problemet. Utfallet kan då bli att det 

”kostar mer än vad det smakar”. 

Amnesty International och SNS Förlag (2001) beskriver att media, konsumenter och 

samhällsorganisationer skapar påtryckningar på företag gällande deras CSR-arbete. Detta 

kan vara i form av att de gör noggranna granskningar för att undersöka om företag 

verkligen tar det ansvar som de åtagit sig att göra. Magnusson et al., (2003) menar att 

konsumenter idag genom media blir informerade på ett snabbt och enkelt sätt om hur 

företag sköter sitt CSR-arbete. Detta ökar konsumenternas medvetenhet och därigenom får 

företag större press på sig. Löhman och Steinholtz (2004) beskriver att det finns företag 

som är rädda för att kommunicera ut sitt CSR-arbete på grund av rädslan för att bli 

granskade och utsättas för kritik. Vi anser att påtryckningarna kan bero på att media 

granskar företag hårt och gärna vill belysa negativa företeelser som företag har varit 

involverade i. Om företags CSR-arbete inte är tillräckligt ”vattentätt” kan det enligt oss 

leda till stora konsekvenser för dem vid granskning. En negativ incident kan skada varu-

märket markant och det kan ta många år att bygga upp det igen. Detta menar vi är anled-

ningen till att vissa företag är rädda för att kommunicera ut sitt arbete innan de har uppnått 

en viss nivå vilket också Riddselius hävdar. 

Alla intervjupersoner är i stort positiva till den roll media har då de anser att media tvingar 

dem att utvecklas och bli bättre inom deras CSR-arbete. De är alla likväl eniga i sitt 

resonemang om att media ofta enbart skildrar de negativa exemplen. Något som Sellberg 

anser är negativt med media är att företag tillföljd av deras granskningar kan få dålig 

publicitet. Löhman och Steinholtz (2004) menar att företags sätt att agera och bete sig på 

marknaden påverkar deras varumärke. Vidare beskriver författarna att när media publicerar 
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något negativt om ett företag får det större konsekvenser för företaget än vad positiva 

publiceringar hade fått. Detta är något som Sellberg på J.Lindeberg är enig med då hon 

anser att negativa skriverier kan orsaka stora konsekvenser för företag i flera år efter 

publicering. Vidare menar hon att det är svårt att helt få bort de negativa aspekter som 

varumärket har kommit att förknippas med efter en sådan händelse. Häggström på Acne 

menar att det är viktigt att media gör granskningar på ett nyanserat sätt då frågorna inom 

CSR är komplexa. Riddselius på Fair Trade Center beskriver att klädbranschen utsätts för 

mest påtryckningar utifrån men samtidigt är det den branschen som har kommit längst i sitt 

arbete. Media anser vi är en stor anledning till varför just klädbranschen kommit i framkant 

med CSR-arbetet. Detta då media uppdagar problem som företagen blir tvungna att åt-

gärda. Om företag inte skulle åtgärda de problem som uppdagats menar vi att de skulle 

förlora konkurrensfördelar. När ett problem offentliggörs anser vi att även andra företag i 

fråga kan känna sig tvungna att se över sin verksamhet för att inte också de ska hamna i 

dålig dager. Vi menar att när media upptäckt något problem hos ett företag kan det leda till 

att de även börjar granska andra företag för att se om liknande problem kan finnas hos dem. 

Detta kan enligt oss skapa påtryckningar på alla företag i branschen. 

Ven (2008) beskriver att företag inte bör skryta med sitt CSR-arbete utan istället försöka 

låta andra kommunicera ut det. Vi menar att det är viktigt att företag beaktar hur stor på-

verkan den information de sänder ut har. Orsaken till detta anser vi är att informationen på-

verkar kundens uppfattning angående företagets rykte och varumärke. Sellberg menar att 

svensk media är extremt speciell och att de granskar de företag som kommunicerar ut sitt 

CSR-arbete hårdare än de som inte gör det. Löhman och Steinholtz (2004) beskriver att 

företag tydligt måste kommunicera ut vad de står för och vilka åtaganden de gör mot om-

världen. Magnusson et al., (2003) menar att ett sätt att rapportera företags CSR-arbete är att 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta då de menar att den underlättar för konsumenter 

då de lättare kan ta del av företags CSR-arbete och dess innehåll. Dessutom ger hållbarhets-

redovisningen motiv och förståelse för varför företag arbetar med ämnet och vilket resultat 

de har uppnått. Löhman och Steinholtz (2004) beskriver att kommunikationen även kan 

vara fördelaktig för det egna företaget då de får möjlighet att förbättra sitt varumärke. Detta 

eftersom de tydligt kan definiera sin roll och det ansvar de tar för samhället.  

Vi ser här skillnader i vad våra intervjupersoner framhäver jämfört med det Löhman och 
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Steinholtz (2004) och Magnusson et al., (2003) säger om sättet att kommunicera ut 

budskapet. Häggström berättar att Acne kommunicerar ut sitt arbete via sin hemsida, där 

finns det möjlighet för kunden att ta kontakt med deras CSR ansvarig via mail. Även de 

andra intervjupersonerna på företagen förklarar att de använder sina hemsidor för att 

kommunicera ut deras CSR-arbete men dessa har dock tagit kommunikationen ett steg 

längre. Sellberg berättar att J.Lindeberg exempelvis har valt att, utöver sin hemsida, 

kommunicera ut sitt budskap till slutkonsumenterna genom deras personal. För att 

kommunicera ut sitt arbete använder sig företagen i empirin, enligt oss, inte av så många 

olika kommunikationsmedel. De flesta företagen låter kunden själv söka upp informationen 

om företagets CSR-arbete på exempelvis deras hemsida. Detta tolkar vi som att det är ett 

krav att kunden själv är aktiv för att kunna erhålla informationen om vilket ansvar 

företagen tar. Vi anser att företagen här måste ta ett större ansvar för detta och vara mer 

aktiva när de kommunicerar ut sitt arbete. Problemet vi ser med detta är att det kan finnas 

kunder som har ett intresse för CSR relaterade frågor men som inte aktivt eftersöker denna 

information. Till dessa kunder måste företagen själva kommunicera ut sitt arbete och göra 

dem uppmärksamma på vad företaget gör för att förbättra för de kommande generationerna. 

Detta menar vi borde vara något som berör alla och som alla medmänniskor borde vara 

angelägna om då det påverkar kommande generationer. Detta hävdar vi inte enbart skulle 

vara positivt för konsumenterna utan skulle även kunna vara fördelaktigt för företagen då 

detta kan ge dem ökad konkurrenskraft.  

Sellberg berättar att J.Lindeberg har svårt att finna en balans mellan att vara ett 

modeföretag och att vara ett ekologiskt medvetet företag. Trots detta förklarar Sellberg att 

företaget valt att märka de klädesplagg som är gjorda av ekologiskt material. Vi anser inte 

att klädföretag ska kommunicera ut sitt CSR-arbete för att framstå som ”miljökämpar” utan 

för att konsumenterna ska associera företaget som ansvarstagande för både sin omgivning 

och produktion. Vi tycker att klädföretag ska uppfattas som modeföretag men att de ska ta 

ett så pass stort ansvar så att kunderna kan köpa deras produkter med gott samvete. 

Sjöström och de Jongh på Boomerang anser att arbetet med att märka kläder med 

miljöettiketter är aningen motsägelsefullt. Detta eftersom de menar att det både är kostsamt 

och skadligt för miljön att använda sig av extra etiketter för att visa att företaget tänker på 

miljön. Istället kommunicerar de ut sin miljömedvetenhet genom deras  
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så kallade ”Boomerang-effekt”. Boomerang anser vi har nått ut till sina kunder och på ett 

bra sätt gjort dem delaktiga i deras CSR-arbete, detta genom deras ”Boomerang-effekt”. 

Effekten ger en så kallad ”win-win” situation för både slutkonsumenten och företaget. 

Eftersom kunderna blir uppmuntrade genom att få rabatt på sitt nästkommande köp menar 

vi att de kan nå de kunder som vanligen inte deltar aktivt i miljöfrågor. Detta anser vi även 

kan leda till att kunderna känner delaktighet och att de har utfört en handling som främjar 

miljön. Boomerang får i utbyte in material som kan återanvändas vid tillverkning av nya 

produkter och vi menar att rabatten kan leda till ytterligare köp och därmed intäkter. 

Sådana aktiviteter kan enligt oss få kunder att uppfatta företaget som ansvarstagande och 

att kunderna samtidigt förknippar varumärket med ansvar. När kunder känner delaktighet 

anser vi att detta kan leda till att företaget får konkurrensfördelar gentemot deras 

konkurrenter då de särskiljer sig från dem.  

 

Kunder och konkurrensfördelar 

Löhman och Steinholtz (2004) beskriver att kunder är den främsta anledningen till varför 

företag arbetar med CSR. Kundernas attityder är mer positiva till företag som arbetar aktivt 

inom området och detta kan bli ett köpkriterium för dem. Då kunderna har stor påverkan på 

företag genom sin konsumtion kan de i vissa fall driva fram ett arbete hos företag. Vi anser 

att slutkonsumenten kan uppfatta företags CSR-arbete som bättre och mer omfattande än 

vad det i själva verket är. Detta då vi menar att företag ofta kan försöka försköna sitt arbete. 

Media kan enligt oss fungera som ett hjälpverktyg för att förhindra detta. Detta då det är 

media som bidrar till att göra arbetet bättre då de uppmärksammar problem som inte 

tidigare uppdagats. Media är också en bra informationsspridare då de gör 

slutkonsumenterna mer medvetna. Vi anser även att media är en bidragande faktor till att 

intresset för CSR-frågor har ökat. Därmed är media nödvändiga för CSR´s framtida ut-

veckling. Löhman och Steinholtz (2004) beskriver att kunder konsumerar mer av de företag 

som de anser är ansvarstagande. Vi menar att det framgår i empirimaterialet att KappAhl, 

Bestseller och Acne arbetar för att deras kunder ska uppfatta dem som ansvarsfulla företag. 

För att Acne ska visa sina kunder deras resultat berättar Häggström att företaget upprättar 

en rapport över vad de åstadkommit under året och vilka målsättningar de har för 
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nästkommande år. Sjöström, de Jongh och Kindgren överensstämmer med Magnusson et 

al., (2003) om att det är kundernas ökade medvetenhet och högre krav som är anledningen 

till att deras CSR-arbete har utökats. Detta är något vi överensstämmer med då företag är 

tvungna att möta kundernas efterfråga angående CSR-arbetets omfattning och innehåll. 

Anledningen till detta menar vi är att då slutkonsumenterna är en sådan betydande del av 

företags lönsamhet och de måste utifrån det anpassa sig till de kraven konsumenterna har. 

Sellberg berättar att J.Lindeberg fokuserar sitt CSR-arbete till kunderna genom att i huvud-

sak kommunicera ut att de erbjuder hållbara produkter. Detta menar intervjupersonerna i de 

andra företagen att de också gör men att deras arbete har en bredare inriktning.  

Löhman och Steinholtz (2004) beskriver att om företag arbetar aktivt med CSR kan det 

leda till ökad lojalitet från kunder men även ökad försäljning. Med anledning av detta 

möjliggörs det för företag som arbetar aktivt med CSR att de kan få konkurrensfördelar. 

Författarna menar vidare att arbetet även används i vissa företag som en strategi för uppnå 

konkurrensfördelar. För att kunna erhålla konkurrensfördelar är det viktigt att företag är 

medvetna om att CSR är en del av varumärket eller i alla fall en påverkande faktor. Företag 

kan även förlora konkurrensfördelar om de misslyckas med sitt CSR-arbete, då kan deras 

varumärke försvagas och det kan leda till en förlust av det värde som har byggts upp. 

Författarna beskriver vidare att företag därför bör utveckla en strategi kring deras rykte, 

relationer, uppträdande och ansvar för att kunna förbättra deras varumärke. På lång sikt 

leder ett arbete med CSR till någon form av vinst för företag och arbetet blir därmed ett 

”måste” för att företag ska kunna skapa konkurrenskraft. Riddselius anser, liksom Löhman 

och Steinholtz (2004), att det kan vara svårt för företag som inte arbetar med CSR att stå 

sig i konkurrensen. Han menar även att CSR bör användas som en strategi vilket idag blivit 

ett krav. Det går att se tendenser till att intervjupersonerna i företagen går emot Löhman 

och Steinholtz (2004) då de inte överensstämmer helt angående att CSR-arbetet kan ses 

som en strategi. De företag i empirin som ser arbetet med CSR som en strategi har utformat 

en process och ett koncept för arbetet. Bestseller är ett av de företag som inte ser arbetet 

med CSR som en strategi. De menar istället att de gör det för att de vill ta sitt samhälliga 

ansvar och att de inte bedriver detta för att erhålla egna fördelar. J.Lindeberg ser inte heller 

CSR-arbetet som en strategi och vill inte skylta med deras arbete. Detta anser vi kan bero 

på att de inte uppnått en tillräckligt hög nivå för det skulle gynna dem att offentliggöra 
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sitt CSR-arbete. Vi anser, till motsats, att allt planerat arbete som kan generera fördelar kan 

ses som en strategi. Följden av en strategi menar vi exempelvis kan vara förbättrat 

varumärke eller ökade konkurrensfördelar. Detta eftersom vi har uppmärksammat att 

företagen har lagt ner resurser, exempelvis i form av anställda, som enbart arbetar med 

dessa frågor. Vi anser att en strategi är hur företag planerar att de ska gå tillväga för att ta 

sig från en punkt till en annan. Då de intervjuade företagen har en utformad plan och mål 

med arbetet så anser vi definitivt att arbetet måste anses som en strategi. Intervjupersonerna 

är dock överens om att om arbetet inte skulle genomföras så skulle det leda till att de 

förlorar konkurrensfördelar och att företagens varumärken skulle försämras. Detta tolkar vi 

som mycket motsägelsefullt då företagen anser att om de skulle avsluta sitt CSR-arbete 

skulle det försämra deras varumärke. Om deras konkurrenter trots detta skulle fortsätta sitt 

arbete skulle företagen förlora kunder och inte kunna stå sig i konkurrensen. Detta är också 

något som Riddselius på Fair Trade Center tar upp då han anser att CSR-arbetet ger 

lönsamhet på lång sikt. Av de företag som vi har intervjuat är KappAhl är det enda som 

verkligen har sett ett samband mellan deras CSR-arbete och en ökad lönsamhet. Alla de 

övriga företagen är överens om att de skulle gå miste om mycket genom att inte arbeta med 

CSR men att de inte kan se någon ökad lönsamhet till följd av arbetet. Vi ifrågasätter därför 

om arbetet faktiskt inte är en strategi då vi anser att företagen gör ett aktivt val när de väljer 

att fortsätta med arbetet. Detta är ytterligare en anledning till att vi anser att CSR-arbetet 

ska ses som en strategi då det från företagets sida är ett medvetet och taktiskt val. 

 

Fördelar och nackdelar 

Amnesty International och SNS Förlag (2001) menar att CSR-arbetet kan leda till 

nackdelar om företag inte tar hänsyn till det ansvar som samhället kräver av dem. Följden 

av detta kan då bli att företagets varumärke påverkas negativt. Vidare förklarar Magnusson 

et al., (2003) och Beckmann (2007) att en fördel med CSR-arbetet är att då konsumenter 

kan påverka företags arbete kan också allmänheten gynnas då de uppfyller sitt samhälliga 

ansvar. Andra fördelar med arbetet kan vara då företag ser att arbetet de utför gynnar dem, 

detta kan leda till att de fortsätter att utöka arbetet och det kan även främja samhället. 

Resultatet blir att företag får större motivation att arbeta mer effektivt med det sociala 

ansvaret och på så vis främja något bra. Löhman och Steinholtz (2004) beskriver vidare att 
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CSR-arbetet kan leda till minskad risk för företag. Detta då företags varumärke snabbt kan 

raseras om de inte tar något ansvar och det kan därför ge fördelar för företag att arbeta med 

frågor inom CSR. I det empiriska materialet framgår det att intervjupersonerna ser många 

fördelar med företagens CSR-arbete. Det kan exempelvis vara att de får bättre kontroll och 

relationer med leverantörerna. Det leder också till en ökad medvetenhet inom CSR-området 

och möjlighet att få ta sitt samhälliga ansvar. Vi anser att företag inte enbart utför arbetet 

för att gynna samhället, det måste även finnas andra motiv och fördelar för det enskilda 

företaget. Detta menar vi kan vara i form av exempelvis ökad lönsamhet, goodwill eller 

ökade konkurrensfördelar. Vi menar att företag inte annars skulle arbeta så mycket med 

dessa frågor och lägga ner pengar på det om de inte får något tillbaka. 

Nackdelarna menar intervjupersonerna gemensamt är att arbetet både är tids- och resurs-

krävande. Sellberg menar att en nackdel som J.Lindeberg har uppmärksammat är att CSR 

är ett ständigt pågående arbete. Riddselius menar istället att om arbetet inte ständigt 

utvecklas och förbättras så kan det leda till nackdelen att arbetet stagnerar. Till skillnad från 

intervjupersonerna på företagen anser inte Riddselius att det kan anses som negativt att 

arbetet är resurs- och tidskrävande, detta då arbetet genererar ekonomisk och ekologisk 

lönsamhet. En annan negativ synvinkel, enligt Häggström, är att media bestämmer 

inriktningen på företagens CSR-arbete. Hon ser det som negativt då Acne inte kan fokusera 

sitt arbete på det som är mest lämpat för just deras verksamhet. Kindgren på KappAhl 

menar att fördelarna med CSR-arbetet går hand i hand med nackdelarna. Vi anser att om 

företag skulle uppmärksamma de ekonomiska fördelarna som arbetet, enligt oss, genererar 

skulle de inte se den tid och de resurser som läggs ner på arbetet som något negativt. 

Istället menar vi att detta ska ses som en investering både för företaget och för samhället.  

Carroll (1991) beskriver att det finns lagar och förordningar som samhället och näringslivet 

förväntar sig att företag ska följa. Då samhället har höga förväntningar krävs det att företag 

arbetar med CSR utöver vad som är reglerat av lagarna. Löhman och Steinholtz (2004) 

beskriver att enligt EU:s ”vitbok” är tanken att CSR ska vara frivilligt och vara något som 

företag tillämpar utöver lagstiftningen. Vidare menar författarna att företag idag måste 

fundera på ”hur” de ska arbeta med ämnet då det inte längre är en fråga ”om” de ska göra 

det. Vi menar att samhället i dagsläget har högre förväntningar och krav på att företag ska 
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arbeta med CSR utöver vad lagen kräver. På grund av de ökade kraven menar vi att det kan 

leda till negativa följder, som nämnts ovan, för de företag som enbart arbetar med de lag-

stadgade delarna. Löhman och Steinholtz (2004) menar att för att företag ska kunna uppnå 

konkurrenskraft är arbetet med CSR idag ett måste. Om företag enbart arbetar med de om-

råden som är lagstadgade kan det få negativ påverkan på företagets varumärke och rykte då 

samhället ofta kräver mer. Dessutom menar de vidare att företag har fått ett ökat tryck från 

samhället och nu tvingas att ta miljö- och samhällsansvar även för kommande generationer. 

Sellberg anser att företags CSR-arbete inte är frivilligt då detta inofficiellt blivit ett krav för 

att överleva konkurrensen på marknaden. Hon menar vidare att företag därav inte vill 

arbeta med andra företag som inte har utvecklat ett CSR-arbete, detta eftersom kontrollen 

då kan försämras. Resterande intervjupersoner på företagen i empirin anser att arbetet är 

frivilligt trots att de menar att deras företag skulle få stora negativa konsekvenser om det 

avslutades. Riddselius anser att företag självklart ska följa de lagar som finns angående 

dessa frågor. Däremot finns det i dagsläget inte tillräckligt stark lagstiftning inom CSR-

området vilket han anser bör utvecklas. Riddselius menar därför att företag ska arbeta med 

CSR utöver lagstiftningen då arbetet annars inte blir tillräckligt omfattande. Bremholm har 

ett kritiskt förhållningssätt till Riddselius påstående angående detta. Hon menar att företag 

som blir tvingade till att arbeta med CSR-frågor kommer att göra det av fel anledning vilket 

kan komma att speglas i resultatet. Vidare menar Häggström att eftersom kunder och 

media, med all rätt, förväntar sig att företag tar större ansvar än vad lagen kräver leder det 

till att företag blir pressade och därav utför sitt CSR-arbete av fel anledning. Utifrån detta 

väcks en diskussion hos oss om arbetet verkligen kan anses vara frivilligt. Detta då företag 

pressas att efterfölja sina konkurrenter för att kunna stå sig i konkurrensen. Vi menar där-

med att arbetet inte kan ses som frivilligt eftersom företagen förlorar så pass mycket genom 

att inte bedriva det. Det finns därmed en risk att de inte överlever på marknaden då de 

företag som inte arbetar med CSR exempelvis kan få svårt att finna samarbetspartners.  
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6. Slutsats 

	  

I kapitlet kommer vi med utgångspunkt från vårt tolkningskapitel att framhäva de 

reflektioner, tankar och slutsatser vi har kring det valda ämnet. Dessutom kommer 

uppsatsens frågeställningar att besvaras och förslag till vidare forskning att ges.   

 

Hur definieras CSR av de olika företag vi studerat? 

Corporate Social Responsibility (CSR) saknar en enhetlig allmän definition enligt vår 

studie. Utifrån våra tolkningar kan vi se att de företag vi har undersökt har skilda 

definitioner och till följd av detta arbetar de på olika sätt inom området. Slutsatsen av detta 

är att vi anser att det krävs en internationellt allmänt accepterad definition som minimerar 

den tvetydlighet som idag finns angående CSR’s definition. Detta menar vi skulle under-

lätta för företag att förstå innebörden samt att kunna arbeta med CSR på lika villkor och ut-

ifrån samma förutsättningar.  

 

På vilket sätt kan klädföretag uppnå konkurrensfördelar med sitt CSR-arbete och 

hur förmedlar de ut sitt budskap till slutkunden? 

Både intervjupersonerna och referensramen anser att konkurrensfördelar kan uppnås genom 

att bedriva ett CSR-arbete. Genom att företag förmedlar ut sitt CSR-arbete till 

slutkonsumenterna kan de, enligt oss, skapa ökad köpkraft vilket i sin tur generar 

konkurrensfördelar för dem. Med hjälp av att företag bygger upp sitt rykte som 

ansvarstagande och att deras varumärke förknippas med CSR relaterade frågor kan de 

skapa ökad konkurrenskraft. Konkurrensfördelar kan även uppnås, enligt oss, när företag 

får sina kunder att känna sig delaktiga i CSR-arbetet. De företag som hittar ”nya” sätt att 

göra detta på särskiljer sig då ifrån deras konkurrenter. Vi menar att företag måste anpassa 

sig efter kundernas ökade efterfråga om företags CSR-arbete men för att skapa konkurrens-

fördelar måste de även ta arbetet till en högre nivå. Företag har fått ökad press på sig att 

ständigt utöka sitt arbete till följd av att konsumenternas medvetenhet kring CSR har ökat. 
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Vi menar att om företag inte utvecklar och finner olika sätt att förmedla sitt budskap med 

arbetet kommer de att förlora konkurrensfördelar.  

Företagen i empirin förmedlar inte ut sitt CSR-arbete på så många olika sätt. Detta anser vi 

är ett problem då vi upplever att kunderna inte är tillräckligt informerade och medvetna om 

hur företag arbetar med CSR-frågor. Vi hävdar att företagen i detta anseende inte utnyttjar 

sina kommunikationsmöjligheter till fullo och detta leder till att de inte uppnår så stor 

konkurrenskraft som de skulle kunna gjort. Samtidigt menar vi att det krävs att företagen 

blir bättre på att kommunicera ut sitt arbete och budskap så ser vi även problematiken med 

att göra det. Anledningen till det är att när företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete utsätts 

de för hårdare granskning av media. Risken finns då att media framhäver de negativa 

sidorna som kan uppstå av arbetet och som företaget ännu inte har kontroll över. Vi menar 

att detta är ett svårt ställningstagande för klädföretagen. De måste finna en balans mellan att 

få sina kunder informerade och samtidigt undvika medias negativa granskningar. För sam-

hället kan det dock vara bra att media granskar företagen hårt och uppdagar de brister som 

finns inom organisationerna. Detta då det exempelvis kan leda till bättre villkor och arbets-

förhållanden, bättre produkter samt bättre hänsyn till miljön. 

 

Varför ser/ ser inte klädföretag CSR som en strategi? 

De intervjuade företagen har delade åsikter om deras CSR-arbete är en strategi eller inte. 

Vissa menar att arbetet är en strategi då de har utformat en process och ett koncept för det. 

Andra menar dock att deras CSR-arbete inte kan ses som en strategi då detta är ett självklart 

ansvarstagande som företagen skulle ta oavsett om det vore en strategi eller inte. Vi anser 

att detta påstående är motsägelsefullt eftersom vi fått intryck av att arbetet är en stor del i de 

flesta av de intervjuade företagens verksamheter. Dessa företag menar samtidigt att om de 

skulle avsluta sitt arbete skulle de förlora på detta i många aspekter. Detta ser vi som 

anmärkningsvärt då de enligt oss är medvetna om att CSR-arbetet tillför fördelar. Därför 

menar vi att det känns orimligt att företag säger att de endast bedriver sitt CSR-arbete för 

att gynna samhället och att de inte själva ser vilka fördelar arbetat generar för dem.  

Vi har också undersökt om CSR-arbetet kan anses som frivilligt eller ej och vi har dragit 

slutsatsen att arbetet inte kan ses som frivilligt eftersom företagen förlorar mycket genom 
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att inte bedriva det. Om företag trots detta väljer att inte arbeta med CSR kommer de, enligt 

oss, att hamna så pass mycket efter sina konkurrenter att de inte längre kan stå sig i 

konkurrensen. Slutligen menar vi att det kan vara svårt för företag att fortsättningsvis hävda 

att deras CSR-arbete inte är en strategi. Detta eftersom vi upplever det som motsägelsefullt 

då CSR-arbetet ger ökad konkurrenskraft för företag. Då det ställs ökade krav på att företag 

ska fokusera alltmer på området så menar vi att för fortsatt överlevnad krävs det att 

företagen noga planerar, utvecklar, kontrollerar och följer upp sitt CSR-arbete.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Under uppsatsen gång har vi uppmärksammat delar som skulle kunna studeras mer 

djupgående, dessa skulle vi vilja ge som förslag till vidare forskning. Hur ska kontrollen av 

företags CSR-arbete genomföras så att kontrollen blir fullständigt pålitlig och vem ska ut-

föra dem? 

Mycket av CSR-arbetet är idag baserat på normer, kommer det i framtiden att bli mer lag-

stadgat än vad det är i dagsläget?  

Slutligen har frågan växt hur detta arbete ska komma att se ut i framtiden. Kommer det att 

vara en självklarhet för företag att arbeta med CSR eller är detta en pågående trend som 

kommer att försvinna? 
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Bilaga 1  
	  

Intervjufrågor till Boomerang, J.Lindeberg, KappAhl och Acne 
 

Beskriv vad CSR är för er 

Vad innebär CSR för er och hur definierar ni det? 

När och hur kom ni i kontakt med detta begrepp? 

 

Berätta om hur ert arbete med CSR ser ut 

Hur länge har ni arbetat med CSR? 

Vad var syftet och målet med arbete från början? 

Hur arbetar ni rent praktiskt med CSR? 

Hur har arbetet med CSR förändrats sedan ni startade det? 

Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med arbetet? 

Är det något speciellt område inom CSR ni anser är extra viktigt och som ni därför 

fokuserar ert arbete mer på? 

 

Beskriv ert sätt att kontrollera att arbetet genomförs korrekt 

Hur kontrollerar ni att ert arbete med CSR uppfylls?  

Vad finns det för svårigheter att kontrollera arbetet?  

Hur ser ni på medias roll och de påtryckningar som kan uppstå angående frågor om CSR? 

 

Beskriv hur ni förmedlar ut ert arbete med CSR både internt och externt 

Hur kommunicerar ni ut arbetet till era slutkunder och gör de medvetna om att ni arbetar 

med CSR?  

Hur kan era kunder märka att ni arbetar med CSR frågor när de besöker era butiker? 

Arbetar hela organisationen med CSR och kommuniceras arbetet ända ut till era fysiska 

butiker? Och i så fall varför? 

Hur vill ni bli uppfattade av era kunder genom ert arbete med CSR?  

Har ni märkt någon efterfrågan från kunder av denna typ av arbete? 
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Förklara hur ni anser att arbetet kan leda till konkurrensfördelar 

Vad upplever ni att arbetet med CSR kan medföra för negativa följder? 

Ser ni arbetet med CSR som en strategi? I så fall på vilket sätt? 

Om ni inte skulle arbeta med CSR, vad går ni miste om då? 

Har ni märkt av någon annan konkret förändring som ett resultat av ert arbete, exempel 

ökad lönsamhet eller goodwill? 

Anser ni att arbetet med CSR kan ses som frivilligt eller inte? Varför?  

 

Övrigt tillägg 

Har ni några övriga tillägg eller kommentarer till ovanstående frågor? 
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Interview questions to Bestseller 
 

Describe what the expression CSR means to you 

How do you define CSR? 

Describe how you first got in contact with CSR and in which context? 

 

Explain how your work with CSR 

How long have you been working with CSR? 

From the beginning, what were the purpose and the goal with the work?  

How do you work with CSR in your daily business? 

Since you started the work with CSR how has it changed? 

What are the pros and cons with the work for your company? 

Is it any particular area within CSR that you think is more important and therefore focus 

more on? 

 

Describe how you control that your work with CSR is correctly done 

How do you make sure that the work is being fulfilled?  

What difficulties do you see to control the work with CSR? 

How do you handle possible problems that may occur in your work with CSR?  

Can you feel any pressure from the media about your work with CSR? 

 

Describe how you communicate, both internal and external, your work with CSR 

How do you make your costumers aware of your work with CSR? 

How can your costumers notice that you’re working with CSR when they visiting your 

stores? 

Do you work with CSR through the whole organization, all the way down to your physical 

stores? If that’s the case, why? 

How would you like to be perceived through your work with CSR?  

Have you noticed that the costumers demanding this type of work? 
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Explain which competitive advantage the work with CSR can lead to 

Which negative consequences have you experience that the work with CSR can lead to? 

Do you use your work with CSR like a strategy? In that case, in what way? 

If you hadn’t worked with CSR how would that affected you? 

Have you noticed any concrete change as a result by your work with CSR, for example 

increased profitability or goodwill? 

Do you think that it is an option to work with CSR or not? Why?   

 

Other additions 

Do you have any other additions or comments to the questions above? 
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Intervjufrågor till Fair Trade Center 
 

Beskriv vad CSR är för dig 

Vad innebär CSR för dig och hur definierar du det? 

När och hur kom du i kontakt med detta begrepp? 

 

Berätta hur du uppfattar att svenska klädföretag generellt arbetar med CSR 

Vad menar du är anledningen till att företag arbetar med CSR? 

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med detta arbete? 

Är det något speciellt område inom CSR du anser är extra viktigt? Varför? 

Finns det något/några sätt att kontrollera att företag arbetar med CSR korrekt? Hur? 

Vad finns det för svårigheter med att kontrollera arbetet? 

Hur ser du på medias roll och de påtryckningar som kan uppstå angående frågor om CSR? 

 

Beskriv hur du uppfattar att företag kommunicerar ut sitt CSR-arbete till sina 

slutkonsumenter 

Tror du att detta arbete sker i hela organisationerna och att det i så fall verkligen 

kommuniceras ut till de fysiska butikerna? 

Anser du att företag arbetar med CSR för att kunderna ska uppfatta dem som bättre? 

 

Förklara hur du anser att arbetet kan leda till konkurrensfördelar 

Anser du att företag använder CSR som en strategi? I så fall på vilket sätt? 

Vad anser du att företag som inte arbetar med CSR går miste om? 

Anser du att arbetet med CSR kan ses som frivilligt eller inte? Varför? 

 

Övrigt tillägg 

Har du några övriga tillägg eller kommentarer till ovanstående frågor? 

 

 


