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Abstract 
 

Today it has become increasingly important for companies in the West, who operates in the 

textile industry, to organize their competition strategies. If a company cannot live up to the 

laws, rules and requirements placed on the market, it will have a negative impact on a 

company's business and brand. The term the good company arose in the early 1990s, along 

with the concept of CSR. To apply a CSR work nowadays is quite inevitable, and most 

companies choose to communicate their social responsibility to the market and furthermore to 

compete using their CSR work as a defined strategy. 

 

The purpose of this paper is to create an understanding of how textile companies X, Y, Z, Å 

and Ä view their CSR work as a competitive strategy. By putting the concept of CSR in 

relationship to these textile companies and their daily work routines, our vision is to improve 

understanding of the CSR concept and how textile companies in Sweden can create and add 

value to their company and brand.  

  

Our qualitative study is based on five anonymous case studies, where two interviews with 

interior textile companies and three interviews with companies in the clothing business where 

conducted. The interviews were consisted on five main areas carrying the company's 

definition of CSR, how they work with CSR, how they communicate their CSR efforts, the 

company's competitors and whether they see a link between CSR and profitability. 

 

The basic conclusion of this paper is that CSR is a very comprehensive and sensitive concept 

in the textile industry and depending on the type of company, the various aspects, ethics, 

environment and economy have different priorities in the daily operations. Moreover, to 

communicate their responsibilities companies must have an immense control in regard to the 

many laws and requirements they must fulfill, which in most cases derives from lack of 

resources. Based on societies and the governments disputing about CSR, companies restrict 

how much time and effort they want to invest. In regard to the previous conclusions 

mentioned above, textile companies need to make a decision on however they want to 

communicate a basic CSR work, or if they want to prioritize a CSR work where one 

constantly have to improve, renew and meet customer demand. Hence, companies need to set 

aside measures to communicate this enlarged CSR work in an appropriate manner. Depending 

on the sort of business and industry, a company must see to how they define and care for the 

CSR concept, how much effort they are willing to conduct, and in what strategy profitability 

can be found. 

 

Please note that this paper is written in Swedish. 

 

Keywords: CSR, competitive strategy, textile companies  



 
  

Sammanfattning 
 

Idag har det blivit allt viktigare för företag i västvärlden, som bedriver sin verksamhet inom 

textilbranschen, att styra sin organisation rätt bland konkurrenterna. Företagen måste kunna 

leva upp till de lagar, regler och krav som ställs på marknaden, vilket annars kan innebära 

förödelse för verksamheten och varumärket. Uttrycket det goda företaget introducerades i 

början på 1990-talet och i samband med begreppet CSR. Att arbeta med CSR är i dagens 

samhälle helt oundvikligt och flertalet företag väljer att kommunicera sitt sociala ansvar till 

marknaden, för att kunna konkurrera med hjälp av sitt CSR arbete bör en klar strategi 

tillämpas.  

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur textilföretagen X, Y, Z, Å och Ä 

ser på sitt CSR arbete som konkurrensstrategi. Vår vision är att öka förståelsen kring 

begreppet CSR, hur man beroende på företag och bransch applicerar detta i sitt dagliga arbete 

och kan skapa värde genom att kommunicera detta. 

 

Den kvalitativa undersökningen består av fem fallstudier varav två intervjuer utfördes på 

inredningstextilföretag och tre på konfektionsföretag. Intervjuerna bestod av fem 

huvudområden som behandlade företagets definition av CSR, hur dem arbetar med CSR, hur 

dem kommunicerar sitt CSR arbete, företagets konkurrenter samt huruvida dem ser en 

koppling mellan CSR och lönsamhet. 

 

Utifrån vår undersökningsstudie fördes en slutdiskussion där vi kom fram till att CSR är ett 

väldigt omfattande och känsligt begrepp i textilbranschen och beroende på typen av företag 

prioriteras de olika aspekterna, etik, miljö och ekonomi olika mycket i den dagliga 

verksamheten. För att kunna kommunicera sitt samhällsansvar så måste företagen ha en 

enorm kontroll eftersom det finns många lagar och krav som ska uppfyllas. Om man ej lyckas 

överträffa dessa, har det till stor del att göra med brist på resurser. På grund av samhällets och 

myndigheters ifrågasättande till företagens sociala ansvar begränsar detta även hur mycket tid 

och arbete som företagen vill lägga ner då detta är ett väldigt kostsamt arbetssätt. 

 

Utifrån uppsatsens slutsatser bör textilföretagen ta ett beslut huruvida de vill tillämpa ett 

grundläggande CSR arbete eller om de vill arbeta med ett utvidgat CSR arbete, där det senare 

innehar kommunikationskrav på ständig förbättring, förnyelse och bemötande av kundens 

efterfrågan. Beroende på vilken bransch och typ av företags som bedrivs bör man skapa sig en 

uppfattning om vilken mening begreppet CSR har för företaget, hur mycket tid och energi de 

är villiga att avsätta, och genom vilken strategi lönsamheten kan finnas. 

 

Nyckelord: CSR, konkurrensstrategi, textilföretag  
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras en introduktion av uppsatsens ämne, en 

forskningsöversikt samt en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens forskningsfrågor 

och syfte.  

1.1. Introduktion 
 

På 1970-talet uppstod den i modern tid första gröna vågen, då det blev modernt att leva 

medvetet i samhället. Granqvist (2009) skriver att det kapitalistiska systemets inverkan på 

jorden var det hetaste ämnet och människor lämnade storstäderna för ett enklare liv på 

landsbygden. Vidare menar författaren att allteftersom svalnade intresset men kom tillbaka 

igen på 1990-talet. Då försökte man reducera människans negativa miljöpåverkan genom att 

bland annat minska giftiga utsläpp och återvinna produkter.  Här introducerades 

produktmärkningar såsom Svanen och Bra Miljöval vilka gav konsumenter möjligheten att 

köpa sig närmre en bättre värld. Under 2006 kom den tredje gröna vågen, vilken vi befinner 

oss i idag, här har diskussionen kring vilket ansvar företagen kan och bör ta i samhället pågått 

under flera år (Granqvist, 2009). 

  

För företag som arbetar inom textilindustrin i västvärlden har det blivit allt viktigare att styra 

organisationen rätt bland konkurrenterna. Att inte leva upp till de krav som ställs på 

marknaden kan vara förödande både för ett företags verksamhet och varumärke (SvD, 2011). 

Konsumenter är nu bättre informerade än tidigare och ställer därmed krav på både hållbart 

och ansvarsfullt tillverkande av produkter, från ett transparant tillvägagångssätt i produktion 

till information kring innehåll och hur företaget sköts över lag (Löhman & Steinholtz, 2003). 

År 2008 var konsumtionen av kläder och hemtextil i Sverige 131 800 ton
1
, vilket innebär att 

det idag finns få branscher i näringslivet där man inte får frågor om sin klimatpåverkan.  

 

Att arbeta med hållbar utveckling, där företag tar sitt sociala ansvar är något som enligt 

McWilliams och Siegel (2000) blir allt mer populärt och efterfrågat av konsumenter på 

marknaden. Som Grankvist (2010) säger till Aftonbladet så har intresset för hållbara 

produkter och tjänster ökat i alla branscher och konsumenter förväntar sig i allt högre 

utsträckning att företag ska ta ansvar i miljö och samhällsfrågor. Han menar också att det som 

företag är smart att hänga på det gröna tänket i och med att det kan generera i finansiella 

fördelar som nöjdare kunder och ökad lönsamhet.  

 

1.2. Forskningsöversikt 
 
Det var i början på 1990-talet som uttrycket det goda företaget kom upp till ytan för att 

stanna. Här introducerades än en gång begreppet CSR, vilket innebär företags frivilliga 

samhällsansvar (Löhman & Steinholtz, 2003). Detta samhällsansvar har börjat få allt mer vikt 

hos dagens företag, Granqvist (2009) menar att varför företag idag arbetar med ett 

miljömässigt och socialt ansvar handlar om företags grundläggande levnadsregel, att just fylla 

marknadens och konsumenternas efterfrågan och behov.  

 

                                                        
1http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-farlighet/Textilavfall/[2012-02-06] 

 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-farlighet/Textilavfall/
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Att implementera CSR inom ett företag kan göras på många sätt och med många metoder. 

Yuan, Bao och Verbeke (2011) anser att företag bör välja ut deras absoluta styrka och sedan 

applicera ett CSR arbete inom denna, för att uppnå lönsamhet. En stor debatt har pågått kring 

huruvida det skulle kunna vara möjligt att tjäna pengar, att skapa lönsamhet, samtidigt som en 

transparant och socialt ansvarstagande verksamhet bedrivs. Att ett företags enda mål bör vara 

att just tjäna pengar (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). En annan sida av debatten 

menar McWilliams och Siegel (2000) är att en balanserad relation mellan företag och dess 

sociala ansvar är det grundläggande elementet för företagens fortlevnad och 

konkurrenssituation. Det kommer inte längre vara tillräckligt att enbart skapa värden, utan 

företagen måste redogöra för varför och hur dessa skapas menar Löhman och Steinholtz 

(2003) samtidigt som Senge, Scharmer, Jaworski och Flowers (2004) poängterar att företagen 

inte har tid att lära sig av sina misstag inom detta område. Vidare menar Löhman och 

Steinholtz (2003) att;  

 

Värderingar och ansvar har blivit en del av konkurrensen. Världen har 

således adderat ytterligare en gren till företagets redan gedigna 

tävlingsprogram: Corporate Social Responsibility. 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 & Steinholtz 2003, 

sid 15). 

 

Att företag arbetar transparant och ger ut tydlig information kring sitt CSR arbete menar 

Pomering och Dolnicar (2008) mycket väl kan ligga till grund för konsumenternas köpbeslut. 

Vidare tror Grafström (2008) att anledningen till att företag väljer att arbeta med CSR, även 

om det är helt frivilligt, grundar sig i att företagen här kan vara med och påverka hur dess 

omgivning och intressenter faktiskt uppfattar dem. Författaren menar att ett gott rykte och 

anseende hos intressenterna är av betydande faktor för ett företags fortlevnad, vilket enligt 

Fomburn och Shanley (1990) kan uppnås genom att implementera CSR attribut hos företags 

produkter. Genom marknadsföring, och att kommunicera dessa attribut, kan företag trycka på 

en av sina allra viktigaste resurser gentemot sina kunder, nämligen sitt varumärke. Det är här 

företag kan nå ut till sina kunder för att skapa värden, inte enbart de, om än mycket viktiga 

klassiska materiella värdena som fast och lös egendom, utan även immateriella värden 

(Löhman & Steinholtz, 2003).  

 

I enlighet med föregående författare anser Siggelkow (2002) att CSR arbetet bör utgå ifrån 

företagets kärna och värderingsgrund. Yuan, Bao och Verbeke (2011) samt Romanelli och 

Tushman (1994) diskuterar vidare att implementeringen av ett CSR arbete kan ske via olika 

metoder, men måste alltid ligga i linje med företagets värderingsgrund, vid alla tidpunkter och 

vid alla situationer. Grafström (2008) påpekar även att CSR ofta kan användas som ett 

skyddsnät, även kallat risk management, att företag arbetar med dessa frågor för att undvika 

att hamna i ett negativt sken. Yuan, Bao och Verbeke (2011) anser att ett företag klarar av 

ansenliga svängningar, men att CSR arbetet då måste ligga i klar linje med företagets kärna.  

 

Galbreath (2011) menar att det värdeskapande som sker genom marknadsföring i alla dess 

former inte är tillräckligt för att behålla sina kunder, ur hållbarhetsskapande perspektiv, utan 

företagen måste utmärka sig betydligt mer, speciellt då konkurrensen mellan företags CSR 

arbeten även börjar bli påtagliga. Det är via detta samhällsansvar och arbete som Löhman och 

Steinholtz (2003)  menar att konkurrensen mellan dagens företag bör tar avstamp.  
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Att låta CSR arbetet ligga till grund för företagets konkurrens på marknaden poängterar 

Barney (1991) kan vara fördelaktigt. Författaren menar att om företaget har skapat sig en 

välarbetad värderingsgrund som skapar värde för företaget och inte går att kopiera av andra 

organisationer kan det vara ett mycket åtråvärt konkurrensmedel, vilket därmed uppnås 

genom att företag differentierar sig. Leonard-Barton (1992) anser samtidigt att differentiering 

genom att ha en stark företagskärna som är just omöjlig att imitera konkurrerar strategiskt 

med övriga företag. Vilanova, Lozano och Arenas (2008) argumenterar att om det 

samhällsenliga arbetet ska ha någon effekt på marknaden måste företaget självt lyckas 

implementera denna värdegrund starkt inom hela organisationen först, innan det sätts i ett 

större perspektiv.  

 

1.3. Problemdiskussion: CSR som strategi 
 
För att kunna konkurrera med hjälp av sitt CSR arbete bör en klar strategi tillämpas, 

transparensen, hur de arbetar, producerar och kommunicerar är det som betyder mest i allra 

högsta grad (Löhman & Steinholtz, 2003). Kommunikationen måste dock vara korrekt och 

överrensstämma med företagets verksamhet i övrigt, i och med att negativ kritik inte sällan 

når företaget (Grafström, 2008). Bristen på ett hållbart samhällsarbete, eller missledande 

kommunikation kan leda till att företag förlorar sina kunder till konkurrenterna, vilket innebär 

att hållbarhet är en mycket central del av företags verksamhet, och inte något som kan väljas 

bort (Granqvist, 2009).  

 

Företags strategier vid ett CSR arbete kan antingen vara proaktivt eller reaktivt, det vill säga 

om de implementerar hållbarhets tänket i sin värderingsgrund och på så vis arbetar 

förebyggande, eller om de arbetar med gensvar på vad marknaden utsätter dem för. Grafström 

(2008) menar att många företag väljer en proaktiv affärsstrategi gällande hållbar utveckling. 

Författaren belyser att företag som gör detta ser kopplingen mellan socialt ansvarstagande och 

konkurrens, att dessa företag genom sin strategi kan erhålla gamla såväl som nya kunder, 

personalen med högst kompetens, tillgodose aktieägarnas intressen och samtidigt stärka sitt 

varumärke.  

 

Att ett arbete med hållbar utveckling, CSR, är oundvikligt i dagens samhälle är fastställt och 

vägen dit är oviss enligt många. Vilanova, Lozano och Arenas (2008) hävdar till och med att 

vi erhåller för lite kunskap för att ens kunna se och ta ett beslut huruvida CSR arbetet 

påverkar konkurrenssituationen. Grafström (2008) menar å andra sidan att CSR inte handlar 

om välgörenhet utan snarare är en affärsstrategi, medan Porter och Kramer (2006) anser att 

det är en möjlighet att utveckla affärsverksamheten.  

 

Vad betyder egentligen begreppet CSR för textilföretag i Sverige och på vilket sätt kan dessa 

textilföretag konkurrera med, och skapa ett värde genom sitt CSR arbete? Hur ser dagsläget ut 

och vad anser företagen själva?  
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1.4. Syfte  
 
Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för hur textilföretagen X, Y, Z, Å och Ä ser på sitt 

CSR arbete som konkurrensstrategi.  

 

1.5. Forskningsfrågor  
 

För att kunna uppfylla syftet anser vi oss, utifrån forskningsöversikten, behöva svara på 

följande forskningsfrågor; 

 

- Hur definierar textilföretagen begreppet CSR?  

- Hur arbetar textilföretagen med CSR? 

- Hur skapar textilföretagen värde genom sitt CSR arbete? 

 

1.6. Avgränsningar 
 

Uppsatsen omfattar fem textilföretag, vilket ej ger en generell bild av företag inom 

textilindustrin i Sverige.  
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1.7. Disposition 
 

Kapitel 1 
Första kapitlet kommer att ge läsaren en allmän introduktion och forskningsöversikt för 

uppsatsens ämne samt inriktning. Detta följs av en problemdiskussion som vidare leder fram 

till uppsatsens syfte och forskningsfrågor och avslutas med att redovisa uppsatsens 

avgränsningar. 

 

Kapitel 2 
I kapitel två kommer uppsatsens teoretiska referensram att presenteras. Här förtydligas 

relevansen för syftet, forskningsfrågorna och empiriinsamlingen. Kapitlet består av fyra 

huvudområden som belyser; CSR definitioner, Strategi, CSR som strategi samt värdeskapande 

CSR. 

 

Kapitel 3 
Uppsatsens tredje kapitel redogör för de metodiska valen av empiriinsamlingen. Här förklaras, 

motiveras och presenteras undersökningens val av metod och totala tillvägagångssätt för att 

skapa förståelse för läsaren.  

 

Kapitel 4 
Det fjärde kapitlet presenteras en sammanställning av fallstudierna, i detta avsnitt är tanken att 

ge läsaren en förståelse för respektive textilföretags definition av CSR, deras CSR arbete samt 

syn på detta som konkurrensstrategi.  

 

Kapitel 5 
I kapitel fem presenteras en analys utifrån det redovisade resultatet. Här ställs 

empiriinsamlingen mot den teoretiska referensramen för att vidare leda till uppsatsens 

slutdiskussion. 

 

Kapitel 6 
Utifrån analysen förs i detta kapitel en slutdiskussion kring uppsatsens undersökning och 

teori. Här presenteras en sammanställning på våra forskningsfrågor som svarar på uppsatsens 

syfte och vårt bidrag med denna uppsats.  

 

Kapitel 7 
I det sjunde kapitlet förs en diskussion av de kritiska aspekterna uppsatsskrivandet som helhet 

inneburit, samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

Kapitel 8 
Avslutningsvis kommer en redovisning av uppsatsens källförteckning att presenteras. 

 

Bilagor 
Som bilagor återfinns huvudområden inför intervjuerna samt en intervjuguide. 
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2. Teori 
 

I teorikapitlet presenteras olika aktörers syn och definition av begreppet CSR, sedan ges en 

bild av vad en strategi innebär. Detta, för att därefter beskriva CSR som strategi, med olika 

angreppssätt och understrategier. Dessa delar återfinns för att ge läsaren en bild av 

begreppet CSR samt möjliggöra vårt metodval och en analys av den insamlade empirin.  

 

2.1. CSR- definitioner  
 

En gemensam definition på vad CSR står för och innebär är idag mycket svår att hitta, snarare 

existerar raka motsatsen med en uppsjö av olika beskrivningar. Grankvist (2009) menar att 

just CSR är ett av de mest vidsträckta begreppen, men som dessutom har förståelse, över hela 

världen. Vidare menar författaren att olika aktörer använder begreppet på olika vis och med 

olika mening beroende på vilken deras egen utgångspunkt är. Grafström, Göthberg och 

Windell (2008) tycker att det är enklast att gå tillbaka i tiden för att se på begreppets 

utveckling, att en förståelse för människors olika uppfattning kan hämtas härifrån. Författarna 

menar att frågan om företags sociala ansvar har rötter långt bak i tiden, och att en konstant 

utveckling av detta koncept skett. På 1970-talet växte sig denna debatt starkare i och med att 

en ny gren tillkom, nämligen aktieägar- och intressentbilden. Här presenterade 

marknadsliberalen Milton Freidman sin hypotes att företagens enda ansvar grundades i 

lönsamhetsbegreppet och aktieägarnas intressen, och skulle således endast arbeta för att tjäna 

pengar (Grafström, Göthberg och Windell, 2008). Freidman menade att företagens enda 

ansvar var ett ekonomiskt sådant.  

 

Debatten kring CSR och lönsamhet växte sig större och starkare, och resulterade i att 

begreppets definition på 1980-talet handlade om att företag bör utföra handlingar för fler 

intressentgrupper än enbart för aktieägarna, utöver vad lagen kräver och kan handla om mer 

än att tillgodose själva ägarskapskretsen (Jones, 1980). Dock nämndes inget kring vad som 

egentligen borde inbegripas, utan fokus låg på denna sociala del.  

 

För att reda ut begreppet menar Grafström, Göthberg och Windell (2008) att en väg att gå är 

att separera orden socialt och ansvar, och se till dess egna betydelse. Författarna menar då att 

betydelsen ligger i att företag är ålagda att stå till svars och ansvara för den påverkan de har 

på samhället. Vidare menar författarna att detta kan tolkas på olika vis beroende på vilken 

situation man befinner sig i, men att motpolerna är att företag å ena sidan har i uppgift att 

maximera dess nytta för samhället och å andra sidan undvika gärningar som påverkar 

samhället negativt.  

 

Grankvist (2009) påpekar att det dock alltid bör inbegripas tre olika delar i begreppet CSR. 

Dessa delar är det ekonomiska ansvarstagandet, som handlar om att tjäna pengar och driva en 

verksamhet som intresserar ägarna, ett miljömässigt ansvarstagande, som handlar om att inte 

driva en verksamhet som påverkar miljön negativt. Den tredje delen menar författaren är det 

sociala ansvarstagandet, som värnar som andra medborgares, såväl anställda som leverantörer 

och konsumenternas, hälsa och välbefinnande. Författaren menar att nyckelordet är hållbart 

och att det är härifrån betydelsen av CSR bör härstamma.  
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Löhman och Steinholtz (2003) talar om flertalet olika definitioner men trycker mest på EU 

kommissionens definition av begreppet CSR;  

 

Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter 

utöver vad lagen kräver. (Löhman & Steinholtz 2003, sid 13) 

 

Löhman och Steinholtz (2003) påvisar sin medvetenhet på andra definitioner och beskriver 

fler förklaringar som dels talar om vikten av att generera vinst och tillfredsställa efterfrågans 

behov, och dels sådana som trycker på vikten av att arbeta mot negativ miljöpåverkan. 

Författarna menar att varje företag bör i sin värderingsgrund skapa plats även för dessa frågor 

och fortsätta arbetet därifrån. De anser också att ett CSR arbete inte längre är valfritt utan ses 

som en självklart integrerad del i företags arbeten.  

 

Forskaren Dahlsrud (2006) har gjort en undersökning på hur många olika definitioner på CSR 

som finns idag, samt vad de olika definitionerna har för innebörd. Forskaren hittade 37 

stycken, där de viktigaste och mest omtalade dimensionerna var den sociala, intressentbilden, 

den ekonomiska och att arbetet skall ske på volontär basis. Alla dessa områden nämndes i 

över 80 procent av de definitioner han hittade. Den miljömässiga dimensionen nämndes dock 

enbart i 59 procent av de funna förklaringarna, detta menar Dahlsrud (2006) kan handla om 

att företag anpassar definitionen på ett sådant vis som passar ens egen agenda och arbetssätt. 

Han poängterar att liksom Carroll (1999) menar så var inte den miljömässiga frågan 

överhuvudtaget en del av de tidigare definitionerna av CSR, inte heller i alla idag, men att det 

nu ändock anses vara den given del. Dahlsrud (2006) fortsätter med att belysa att vid en 

närmre och mer ingående granskning var den miljömässiga och den sociala dimensionen lika 

betydande även om de inte framkom ordagrant i själva definitionerna.  

 

Galbreath (2011) menar å andra sidan att allt som har med CSR att göra grundar sig i tanken 

att värde skapas för intressentbilden, dock utan att förminska möjligheten att skapa värde för 

kommande intressenter, att den ekonomiska tillväxten nås genom ett ansvarstagande miljö 

och socialt arbete. Windsor (2006) motsätter sig detta argument och menar i stället att CSR, 

oavsett vilken utgångspunkt man har, handlar om hur chefer bör hantera existerande policys 

och sociala frågor. Han talar alltså inte om den ekonomiska sidan eller något frivilligt arbete i 

större utsträckning. McWilliams och Siegel (2001) har en liknande definition som grundar sig 

i att företag ska utföra handlingar som främjar sociala frågor och som är utöver företagets 

intresse och utöver vad lagen kräver.  

 

Sammanfattningsvis enligt ovanstående faktadiskussion kan sägas att begreppet CSR har tre 

olika beståndsdelar, nämligen den ekonomiska, sociala och miljömässiga delen. Hur dessa 

områden väljs att framhävas och betonas varierar beroende på företag och aktörer, men som 

grund till definitionen av ett företags sociala ansvar existerar alltid dessa aspekter mer eller 

mindre. Utöver dessa finns en gemensam parameter att ett CSR arbete sker på frivillig basis 

och utöver vad lagen kräver.  

 

2.2. Vad är en strategi  
 

I nästan två decennier har ledare försökt lära av och anpassa sig efter marknadens spelregler. 

Porter (1996) poängterar att företagen måste vara flexibla för att snabbt reagera på när 

konkurrensen och marknaden förändrar sig, vilket innebär att kontinuerliga riktmärken måste 

sättas för att uppnå bästa praxis. Enligt författaren måste företagen outsourca noggrant för att 
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frambringa effektivitetsvinster och erhålla specialkompetenser i loppet om att ligga steget före 

konkurrenterna på marknaden. Dock är den bakomliggande orsaken till problemet oförmågan 

att skilja mellan operativ effektivitet och strategisk positionering. Med operativ effektivitet 

kan företaget på ett bättre sätt utföra liknande aktiviteter som sina konkurrenter. Strategisk 

positionering syftar till att utföra avvikande aktiviteter gentemot sina konkurrenter. Operativ 

effektivitet och strategi är förutsättningar för att företagen ska få överlägsen prestanda, vilket 

trots allt enligt Porter (1996) är det primära målet. Författaren menar att företag endast kan 

överträffa sina konkurrenter genom att särskilja sitt erbjudande på ett långsiktigt sätt. 

Sammanfattningsvis, enligt ovanstående fakta, är etablerade definitioner; strategisk nivå, som 

svarar på frågan vad, taktisk nivå, som svarar på frågan hur samt operativ nivå som behandlar 

frågorna vem, när och var. Konkurrensstrategi handlar alltså om att vara annorlunda, vilket i 

sin tur innebär att företagen medvetet ska arbeta med en uppsättning aktiviteter för att leverera 

en unik blandning av värde. 

 

För att lyckas bättre och ligga steget före sina konkurrenter inom samma bransch anser Porter 

(1995) att ett företag genom en utarbetad strategi, måste bemästra de fem konkurrenskrafterna 

vilka är; leverantörernas förhandlingsstyrka, köparnas förhandlingsstyrka, nya aktörer, 

potentiella substitut samt konkurrensen bland de redan befintliga aktörerna (Rice, 2010). Att 

praktisera en strategi beskriver Melin (1992) handla om att förändra perspektiv eller 

positioner. Porter (1995) menar att det finns tre framgångsrika strategiska ansatser för hur 

man kan övervinna dessa konkurrenskrafter vilka är; kostnadsöverlägesenhet, differentiering 

och fokusering. Med kostnadsöverlägsenhet är avsikten att nå överlägsen kostnadsstruktur i 

en bransch. Med differentiering är syftet att särskilja sig med den produkt eller service som 

företaget erbjuder, för att på så sätt skapa något som anses unikt inom branschen.  Fokusering 

innebär att företaget koncentrerar sig på en viss köpargrupp, en del av sortimentet eller en 

specifik geografisk marknad (Porter, 1995).  

 

Med hänsyn till hur en strategi beskrivs enligt Porter och Kramer (2006) har även flertalet 

andra författare pekat på att den strategi som lämpar sig bäst för ett CSR arbete är just 

differentiering (Galbreath, 2011; Kittilaksanawong, 2011; McWilliams & Siegel, 2001). 

Dessa författare menar att ett företag kan utmärka sig gentemot andra och på så vis vinna 

konkurrensfördelar genom att implementera ett väl utarbetat CSR arbete. Eftersom begreppet 

CSR kopplas till basstrategin differentiering, kommer denna att redovisas ytterligare nedan.  

 

Differentiering är en marknadsstrategi som kan förekomma i olika former såsom design, 

teknologi och kundservice. Differentieringsstrategin anses enligt Porter (1995) vara en stark 

strategi för att få bättre resultat än genomsnittet i en bransch, i och med att den genererar en 

försvarbar position när ett företag försöker övervinna de fem, tidigare nämnda, 

konkurrenskrafterna. En annan fördel som författaren belyser med strategin är att den också 

skyddar mot konkurrens av varumärkes trovärdighet. Differentiering som strategi höjer också 

marginalerna, eftersom mindre priskänslighet baserat på kundlojalitet också minskar behovet 

av att företaget bör anta en lågkostnadsposition (Porter, 1995). Att nå en högre marknadsandel 

kan dock ses som omöjligt eftersom strategin ofta kräver exklusivitet, vilket är svårt att 

kombinera. Trots detta medför en differentiering medför att en fördelaktig kostnadsposition 

ofta förloras, i och med att det krävs dyra aktiviteter för att skapa denna positionering, såsom 

hög materialkvalitet. Porter (1995) menar att priset spelar stor roll eftersom en kund inte alltid 

är villig att betala ett högre pris, även om varan anses fördelaktig. Inom basstrategin 

differentiering är de vanligaste kraven kunnande och resurser, att företaget ska ha ett gediget 

kunnande inom grundforskning och marknadsföring, produkttillverkning och en känsla för 

innovation (Porter, 1995). Ett bra samarbete med distributionskanaler och en lång tradition 
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inom branschen vilket resulterar i djup förståelse och kunnande samt krav på företagets 

anseende om kvalitet eller teknologiskt ledarskap.  

 

Om ett företag väljer att följa någon av dessa basstrategier kan de också medföra vissa risker.  

Porter (1995) menar att differentiering innebär tre olika typer av risker. Han menar för det 

första att märkeslojaliteten kan svikta om kostnadsfördelen blir så pass hög att det 

differentierade företagets värde ej uppskattas, för det andra att köparens behov av företagets 

produkter minskar och för det tredje att ju mer företag liknar varandra, ju mindre blir den 

differentierade faktorn och skillnaden på produkterna ur kundens synvinkel.  

 

Utifrån ovanstående fakta kan sammanfattningsvis sägas att företagen ska praktisera en 

utarbetad strategi för att vinna konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter inom 

branschen. Beroende på vad företaget erbjuder ska dem tillämpa en av basstrategierna för att 

bemästra de fem konkurrensstrategierna. 

 

2.3. CSR som strategi  
 

Porter och Kramer (2006) skriver i sin artikel angående CSR och konkurrensfördelar, som 

tidigare nämnts, att ett socialt ansvarsarbete fått allt mer tyngd och nu prioriteras av företag 

världen över. De menar att företag redan arbetat med ett socialt arbete under en tid men att de 

inte lyckas uppnå sådan effektivitet de skulle kunnat – genom att de inte applicerat en bra 

strategi, varpå författarna menar att när man ser på arbetet med strategiska ögon kan en källa 

till stor utveckling och framgång utläsas, dels för företaget självt men även för samhället i 

stort. Konrad, Steuer, Lange och Martinuzzi (2006) beskriver förhållandet mellan ekonomisk 

framgång och en hållbarutvecklings strategi som en dynamisk sådan, där den ena är tätt 

beroende av den andra. McWilliams, Siegel och Wright (2006) belyser också vikten av en 

utarbetad CSR strategi, och diskuterar även hur detta arbete börjar intressera ledningen hos 

företag på en mer strategisk nivå än tidigare. Att företag kan, genom täta samarbeten med dess 

intressentgrupper, uppnå förtroende menar Jones (1995) kan vara svårt, men av betydande 

faktor, då ett sådant arbete ligger till grund för kommande CSR strategier.  

 

Fomburn och Shanley (1990) anser att en investering i CSR attribut hos ett företag kan vara 

av stor vikt vid implementeringen av en differentieringsstrategi och skapandet av ett 

företagsvärde utåt. McWilliams, Siegel och Wright (2006) diskuterar vidare, att genom att 

erhålla en klar definition av vad begreppet CSR betyder för det enskilda företaget kan en 

gemensam terminologi upprättas, vilket i sin tur lägger grunden för en ömsesidig 

organisationskultur inom företaget. Russo och Fouts (1997) anser att ett miljöarbete i enlighet 

med ett företags övergripande CSR mål kan ha en mycket avgörande betydelse för 

organisationens konkurrenskraft.  I enlighet med ovanstående författare menar Galbreath 

(2011) att genom att företagen förstår den marknad de arbetar inom samt hur dess intressenter 

påverkas kan företagen häri utföra aktioner som genererar lönsamhet. Vidare måste företagen 

arbeta med att konstant minska sin miljöpåverkan, förbättra sociala aspekter samt utvecklas 

för att stödja den ekonomiska tillväxten i stort. Det är när företagen arbetar med dessa frågor 

som de engagerar sig till fullo med hållbar utveckling med en lönsamhetsaspekt (Galbreath, 

2011).  

 

Blankson, Stavros, Cheng och Hadjicharalambous (2008) finner i sin forskning ett positivt 

samband mellan en positioneringsstrategi genom differentiering med CSR och företagets 

lönsamhet. Författarna poängterar dock att understrategier bör användas och att jämväl dem 

ger effekt. Vid en differentieringsstrategi bör två aspekter tas i åtanke, nämligen det interna 



 

10 
 

perspektivet, vilket behandlar en organisations anställda och ledning, samt det externa 

perspektivet, som behandlar organisationens omvärld (Hanke & Stark, 2009). Författarna 

belyser dessa perspektiv som att driva ett arbete inom legalisering och värdeskapande, där 

dessa begrepp kan vara behjälpliga att utarbeta en lämplig strategi hos företag. Legaliseringen 

har betydelsen att företag bemöter sociala och övriga intressenters förväntningar, såsom lagar 

och normer, vilka ofta redovisas genom en hållbarhetsredovisning. Värdeskapande anser 

Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) vara skapandet av bilder av immateriella ting som 

tilltalar intressenterna och genererar konkurrensfördelar. 

 

McWilliams, Siegel och Wright (2006) belyser en skillnad mellan två sätt att differentiera 

produkter, nämligen vertikalt och horisontellt. Den vertikala differentieringen sker då en 

produkt är av större intresse än en annan hos en konsument på grund av dess kvalitet, medan 

den horisontella differentieringen sker då kunden värderar en annan produkt högre på grund 

av sin personliga smak, såsom färgval och utseende. Den senare typen av differentiering 

gynnar inte företaget som helhet i och med att den inte kan generera ökad lönsamhet genom 

ett högre pris på marknaden. Fomburn och Shanely (1990) anser dock att den förstnämnda 

vertikala differentieringen kan påverka företaget positivt i och med att företagets värde och 

anseende ökar.  

 

När ett företag anammar en differentieringsstrategi beskriver McWilliams och Siegel (2001) 

att kan vara fördelaktigt om de samtidigt sprider ut sin differentiering på olika delar och inte 

enbart arbetar med ett fastställt och tidsbegränsat projekt, att olika strategier appliceras på 

olika områden. Författarna menar att ett företag kan skapa värde genom att samtidigt ha till 

exempel en hög kvalitet, varor producerade på en viss plats samt medverkar i utvecklingen av 

något på lokal nivå. Att använda sitt CSR arbete genom att medverka i utvecklingsfrågor 

benämner författarna med research and development, R & D, det vill säga forskning och 

utveckling. Vidare fortsätter dem att belysa detta begrepps vikt då det kan leda till både ett 

gediget CSR arbete samt nyutveckling av produkter.  

 

Kittilaksanawong (2011) undersöker i sin forskning vilken typ av CSR strategier ett företag 

kan tillämpa som samtidigt ligger i linje med företagets intressenter, varpå författaren 

poängterar att detta arbete framförallt måste ske på frivillig basis, där de kan undvika 

nedåtgående lönsamhet på kort sikt och istället se till lönsamhet i framtiden.  Genom att 

utarbeta en tydlig strategi, där företagets normer och sociala ansvar tydligt framgår, menar 

författaren att företagets grundlönsamhet kan påverkas positivt.  För att en 

differentieringsstrategi skall gynna företaget anser McWilliams och Siegel (2001) att denna 

måste kommuniceras ut till dess intressenter på ett vis som bidrar till att ett värde skapas kring 

företaget, varpå en kund annars likväl kan köpa en motsvarande produkt utan CSR attribut.  

 

Även Hanke och Stark (2009) belyser vikten av en unik CSR strategi hos företag, där 

författarna poängterar att en sådan skapar en unik bild av företaget utåt. I motsättning till detta 

skriver Reinhardt (1998) att ett företag endast kan generera lönsamhet via en CSR strategi då 

den är omöjlig för andra att kopiera. Vidare menar författaren att detta kan ses tillsynes 

osannolikt att uppnå eftersom ett CSR arbete skall vara transparant för omvärlden. Detta 

styrks genom Morsing och Schultz (2006) undersökning angående hur länderna i 

Skandinavien önskar företag kommunicera sitt CSR arbete, där mer än hälften av den valda 

populationen önskade erhålla mycket, och öppen, information genom reklam och PR.  

 

Att implementera CSR i ett företags arbete kan enligt Yuan, Bao och Verbeke (2011) ske 

genom olika strukturer. Dessa steg ligger i överrensstämmelse med Porter och Kramers 
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(2006) grundläggande hypotes att ett företags CSR arbete bör ha en god passform med 

företagets övriga värderingsgrund och arbete internt, även om den externa intressentgruppen 

är av stor betydelse. Yuan, Bao och Verbeke (2011) menar utifrån detta att företagen kan 

tillfredsställa den externa intressentgruppen när den interna redan är uppfylld och har en 

mycket god struktur. I enlighet med ovanstående författare belyser Siggelkow (2002) att ett 

företag består av en kärna samt ett yttre lager. Kärnan är betydande för företagets 

grundstomme och grundläggande överlevnad, medan det yttre lagret behandlar beslut som tas 

för att addera värde hos kärnan.  

 

Vidare diskuterar Yuan, Bao och Verbeke (2011) hur företag kan addera CSR egenskaper 

inom ett företags kärna och har utvecklat sju olika strukturer vid implementering av CSR till 

företagskärnan. De olika strukturerna är som följer; att ett företag redan vid start 

implementerat CSR , att en ny företagskärna skapas utifrån CSR, att företagskärnan utvidgas 

via CSR, att en extern CSR enhet skapas, att rutiner anpassas till mer CSR orienterade, att 

aktioner som strider mot företagets CSR arbete elimineras samt att CSR implementeras 

genom ett samarbete med andra organisationer. De olika strukturerna kan användas var för sig 

eller blandat med varandra och beskrivs vidare genom bilden nedan.  

 

 
 

Bild 1. (Yuan, Bao & Verbeke, 2011, sid 81) Integrating CSR Initiatives in Business  

 

Vikten av att ha en CSR strategi som är utformad enligt företagens inre kärna belyser Basu 

och Palazzo (2008) och menar att dessa måste överrensstämma oavsett vilket sammanhang 

och vid alla tidpunkter, för att kunna ge avkastning.  För att skapa en värdeökning och 

lönsamhet genom sitt CSR arbete beskriver Baron (2001) med exemplet att erbjuda 

barnpassning inom organisationen. Författaren menar att detta bidrar till samhället genom att 

de anställdas barn blir väl omhändertagna under dagen samt till ett privat perspektiv, att 

tillgängligheten hos de anställda ökar, vilket gynnar företaget.  
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Frågan huruvida ett CSR arbete kan generera lönsamhet hos företag är mycket omtalad. 

McWilliams, Siegel och Wright (2006) diskuterar detta med grund i att eftersom begreppet 

CSR är så svårdefinierat, blir även mätverktygen för begreppet svåra att finna. Windsor 

(2006) forstätter på samma spår och ser paradoxen att företag ändock ofta enbart ser till CSR 

som ett verktyg att skapa reell avkastning och lönsamhet, och inte alltid ser till ett 

övergripande värdeskapande på företagets image. När företagen helt utan påtryckningar från 

lagar och regler antar sig ett arbete med CSR med en klart utarbetad strategi skapas det enligt 

Husted och De Jesus Salazar (2006) en lönsamhetsaspekt som gynnar både samhället och 

företaget självt. McWilliams, Siegel och Wright (2006) belyser svårigheten att mäta 

efterfrågan på CSR attribut hos produkter i och med att dessa enbart är en del av många 

attribut som återfinns hos en vara. McWilliams och Siegel (2001) anser att den rätta mängden 

CSR attribut hos produkter, vilka genererar maximal avkastning hos företaget, går att 

återfinna genom att utföra nyttokostnadsanalyser.  

 

Diskussionen kring olika understrategier vid tillämpandet av CSR är utifrån ovanstående 

information mycket stor, varpå ett urval, mycket grundläggande strategier kommer 

presenteras vidare, nämligen Löhman och Steinholtz (2003) ansvars- och handlingssteg samt 

strategier genom märkningar, policys och certifieringar.  

2.3.1. Ansvars- och handlingssteget 
 

Författarna Löhman och Steinholtz (2003) beskriver två angreppssätt som kan ses idag i 

Sverige hos företag som arbetar med CSR, nämligen ansvarssteget och handlingssteget. Dessa 

två metoder utmärker ett företag på olika vis och skapar därmed olika typer av 

konkurrenskraft, författarna påpekar att inget sätt är bättre än det andra men att en stor 

skillnad kan ses. Nedan följer en lista på vad som utmärker de två olika arbetssätten. 

 
Handlingssteget Ansvarssteget 

Taktiskt 

Marknadsaktivitet, kulturskapande 

Snabba resultat  

Påverkan på resultaträkning 

Fråga för vd, marknadschef 

Företagspåverkan 

Riskdrivet 

Kravlöst 

Reaktivt 

Individrelaterat 

Punktinsats 

Projektorienterat 

Tidbestämt ansvar 

Lätt 

Märkningar 

Information 

Tycka 

Involverar kunder, anställda 

Information 

Icke-påverkande på hela företaget 

Kort uppstartstid 

Avgränsad påverkan för projektet 

Utgår från affärsidé och vision 

Kräver glöd och engagemang  

Sponsring 

Strategiskt  

Långsiktigt värdeskapande  

Långsiktiga resultat  

Påverkan på balans- och resultaträkning 

Fråga för ledning, styrelse och ägare  

Samhällspåverkan  

Möjlighetsdrivet 

Ansvarstagande  

Proaktivt 

Företagsrelaterat 

Helhet 

Holistiskt 

Långsiktig tillförlitlighet 

Svårt 

Redovisning, revision och tredje parts certifieringar 

Uppträdande 

Veta 

Involverar samtliga intressenter 

Dialog 

Påverkande på hela företaget  

Lång uppstartningstid 

Genom policypåverkan 

Påverkar affärsidé och vision 

Kräver genomtanke och kontinuitet  

Partnerskap 

  
Tabell 1. (Löhman & Steinholtz, 2003, sid 110-111) Ansvars och handlingssteget  
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Författarna menar att det taktiska handlingssteget inte är lika omfattande, tidskrävande eller 

resursberoende som det strategiska ansvarssteget. Vidare poängterar de att det inte är svårt att 

hitta företag som befinner sig i just handlingssteget och att det kan ses som det mest vanliga. I 

detta steg satsar företagen, ofta stora, resurser på ett projekt eller fråga som anses vettig, 

givande och kan ses som ett projekt som på kortare tid skall ge resultat. Denna typ av projekt 

är av taktisk karaktär, drivs ofta av en typisk eldsjäl och har ledningen inblandad men ej på 

löpande basis. Detta bidrar till att företagets sätt att göra affärer i stort inte påverkas nämnvärt 

samt att man inte ofta kommunicerar sitt arbete utåt vilket gör att ingen större uppmärksamhet 

riktas mot företaget (Löhman & Steinholtz 2003). 

 

Ansvarssteget menar författarna utgå från en helt annan grundtanke. Här skapas långsiktiga 

värden i företaget vilka har stor påverkan på hela organisationens vis att agera och göra 

affärer. Företagets policys skall här skrivas om utefter nya värderingar och påverkar således 

även företagets affärsidé och allmänna konkurrensstrategi. Löhman och Steinholtz (2003) 

berättar vidare att det här är ett sätt att driva ett företag på och inte ett enskilt projekt. Besluten 

är långsiktiga och involverar ledning, styrelse och ägare och lägger en ny värderingsgrund för 

hela organisationen. Sharma (2000) menar att just ledningens roll är mycket betydande vid 

implementering av en CSR strategi eftersom arbetet innefattar långsiktiga företagsrelationer.  

 

För att skapa en unik strategi med sitt CSR arbete belyser Löhman och Steinholtz (2003), 

liksom Burke och Logsdon (1996) att denna strategi bör bygga på företagets värderingsgrund, 

att det därigenom blir omöjligt för andra att kopiera och skapar ett mycket gott underlag för 

företagets framtida utveckling.  

2.3.2. Märkningar, policys och certifieringar  
 

För att utforma en strategi baserad på företagets värderingsgrund innebär det att uppfylla en 

rad olika regler, krav och efterfrågningar. Tidström, Larsson och Hassel (2008) menar att alla 

företag, stora som små ska ha en utarbetad affärsplan som kontinuerligt också skall 

uppdateras varje år. I affärsplanen ska företaget beskriva deras strategier, mål och eventuella 

aktiviteter som kan kopplas till denna. I redovisningen av affärsplanen bör företag fokusera på 

sitt ansvar inom områden såsom företagens relation till yttre miljö, det vill säga, om de ska 

certifiera sig (Tidström, Larsson & Hassel, 2008). Om företag ser över dessa punkter anser 

Tidström, Larsson och Hassel (2008)  att företaget kan gå från risk till värde. För att detta ska 

fungera krävs det enligt Dagens Miljö (2006) att ledningen på ett klart och tydligt sätt 

definierar och avgränsar företagets egna sociala, miljömässiga och etiska ansvar. Det som 

avses för lagar och krav kommer från myndigheter. Här är miljöbalken den centrala 

utgångspunkten, vilken lägger ett omfattande ansvar av hälsa och miljö på alla företag som 

bedriver en verksamhet. Att alla företag oavsett storlek ska ha ett systematiskt miljöarbete, är 

tvingande föreskrifter som arbetsmiljöverket löpande arbetar med (Dagens Miljö, 2006).   

 

Genom att certifiera processer med hjälp av en tredje part ökar trovärdigheten i det arbete som 

ett företag bedriver menar Löhman och Steinholtz (2003). Kvalitetsfrågor har enligt 

författarna varit aktuella under de senaste tio åren. Syftet är som belysts tidigare att kunna 

visa omvärlden och framför allt kunder att företaget har en viss standard ur ett neutralt 

perspektiv. Inom både miljö- och grundläggande internationell arbetsrätt är det möjligt för 

företag att uppnå certifieringar, det som krävs av företagen för att bli certifierade är att de kan 

bevisa att de har kontroll på området och en strategi för att förbättra den befintliga situationen 

(Löhman & Steinholtz, 2003). 
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På Naturskyddsföreningens hemsida presenteras Bra Miljöval, Eko Sunstainable Textile, 

Global Organic Textile Standard, GOTS, Svanen och EU-blomman som de vanligaste 

miljöval och märkningar i Sverige
2
. Enligt forskningsinstitutet Swerea IVF är Ökotex 100 en 

världsledande märkning för textilier, vilken testar slutprodukten för hälsoskadliga ämnen. 
3
 

Genom att tillämpa miljömärkningar menar Dagens Miljö (2006) att företag redan kommit en 

god bit på vägen. Att praktisera miljöledningssystem i enlighet med märkningarna ISO 14001, 

EMAS eller ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 ses som de vanligaste inom miljöområdet. De 

faktorer som berör miljömässigt ansvar kan vara miljöpåverkan från utlagd produktion, 

produkterna eller tjänsterna. Inom området för socialt ansvar ingår anställda, leverantörernas 

anställda samt människor i närområdet. Och slutligen för etiskt ansvar kan ansvarsaspekterna 

röra råvaran eller produkterna. Standarden OHSAS 18001 för bedömning av risker inom hälsa 

och säkerhet belyses för arbetsmiljöområdet, och för socialt ansvar presenteras Social 

Accountability 8000, SA 8000, denna behandlar frågor som rör barnarbete, tvångsarbete, 

arbetsmiljö, föreningsrätt och förhandlingsrätt, disciplinär ordning, löner och arbetstid. 

Dagens Miljö (2006) anser att det effektivaste sättet att tillföra CSR, är att utgå från det 

system som respektive företag redan erhåller, för att successivt addera mer och mer tills 

företaget lyckas täcka hela CSR området. Företagen ska när detta är fastställt tillämpa dessa 

riktmärken i strategin mot en hållbar affärsutveckling (Dagens Miljö 2006).  

 

 

Ett annat ansvar som företag kan ta ställning till är om man bedriver verksamheter, som av 

olika anledningar kan komma i dåliga dagar på grund av brott mot eller misskötsel av regelrätt 

vid hantering av grundläggande arbetssätt. Då är det vanligt att man inrättar en uppförande 

kod, Code of Conduct. I denna presenterar företagen en tydlig redogörelse för vad som 

förväntas av andra företag som de interagerar med (Löhman & Steinholtz, 2003). FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna för multinationella företag och 

International Labour Organisations, ILO:s, grundläggande konventioner, säger Dagens Miljö 

(2006) att företag oftast baserar sin uppförandekod på. Ett annat alternativ som presenteras av 

tidskriften är att tillämpa erkända uppförandekoder såsom FN:s Global Compact, innehållande 

tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption. Ett företags Code of 

Conduct kan se olika ut med hänsyn till vilken bransch företaget befinner sig i, det är vanligt 

att företagen publicerar denna (Löhman & Steinholtz, 2003). Tanken är att en Code of 

Conduct ska komplettera vilka regler som företaget ska ta ställning till vid interaktioner med 

andra företag. Detta presenteras som en formell redogörelse för företagets värdegrunder och 

affärsstrategier. I Sverige har regeringen valt att rätta sig efter Globalt Ansvar som svenska 

företag har möjlighet att ansluta sig till, vilket i sin tur innebär att de står bakom FN:s Global 

Compacts riktlinjer.   

 

För att redovisa resultatet av CSR arbetet förekommer det ofta att företagen presenterar detta 

via något som kallas för hållbarhetsredovisning (Löhman & Steinholtz, 2003).  Dock krävs 

det att företagets ledning väljer att i möjligaste mån undersöka intresset för 

hållbarhetsredovisningen bland företagets intressenter. Tidström, Larsson och Hassel (2008) 

argumenterar att motivet till varför vissa företag väljer att publicera separata 

hållbarhetsredovisningar är för att erhålla trovärdighet. Allt fler företag inser nu också värdet 

och vikten av att tydligt kommunicera och redovisa sin dokumenterade värdegrund och sina 

uppförande regler. I en hållbarhetsredovisning presenteras företagets resultat gällande 

ekonomi, sociala frågor samt miljö.  Med andra ord kan man säga att företaget anger sina skäl 

till varför man valt att tillämpa CSR och vilka resultat och konsekvenser som uppstått från 

                                                        
2
 http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljomarkningar-for-klader/ [2012-04-17] 

3 http://www.swerea.se/sv/ivf/Kunskapsomraden/Certifiering/Oko-Tex-certifiering/ [2012-04-17]  

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljomarkningar-for-klader/
http://www.swerea.se/sv/ivf/Kunskapsomraden/Certifiering/Oko-Tex-certifiering/
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detta. För de företag som valt att utföra en sådan här typ av hållbarhetsredovisning kan man 

tillämpa GRI, Global Reporting Initiative, som kan beskrivas som ett ramverk för vad ett 

företag ska redovisa (Tidström, Larsson & Hassel, 2008).  

 

2.4. Värdeskapande CSR 
 

För att, genom sitt CSR arbete, skapa största möjliga konkurrenskraft måste vissa parametrar 

uppnås för att skapa värde (Burke & Logsdon, 1996). Detta kan uppnås genom att behandla 

de tidigare nämnda punkter och strategier utarbetade av olika författare, genom vilka Burke 

och Logsdon (1996) sammanställt i en modell. Författarna menar att CSR arbetet måste 

implementeras i företagens samtliga strategier och delar, vilka ofta kan handla om de 

akademiskt framtagna strategierna nedan. Här återfinns begreppen, centrality, specificity, 

proactivity, voluntarism och visibility. Denna modell är mycket användbar för vår uppsats då 

vi utifrån denna kan diskutera, analysera och dra slutsatser i enlighet med uppsatsens syfte. 

Genom modellen nedan kan vi redovisa hur respektive företag skapar värde, vilket kan ligga 

till grund för att tillämpa CSR som strategi.   

 

 

Bild 2. (Burke & Logsdon, 1996, sid 496)Value creation as strategic outcome  

Centrality, en central ställning, handlar om huruvida ett företags CSR arbete ligger i samma 

linje som affärsidén och övergripande mål och visioner. Författarna menar att ju mer dessa 

ligger i linje, ju högre prioritet kommer CSR arbetet få och ju bättre utveckling, trovärdighet 

och moral hos de anställda uppnås. Genom att integrera CSR arbetet i det dagliga arbetet och i 

företagens övergripande mål menar Kittilaksanawong (2011) inte bara främjar själva CSR 

arbetets fortlevnad i företaget men också gynnar de finansiella aspekterna. I enlighet med 

detta ligger McWilliams och Siegels (2001) diskussion i kapitlet CSR som strategi, där 

författarna benämner detta fenomen som forskning och utveckling. Denna del är även enligt 

dem mycket viktig inom CSR, i och med att den kan vara en bidragande faktor till lönsamhet. 
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Specificity behandlar skillnaden mellan att ett företag skapar gemensamma produkter som kan 

brukas av andra individer, företag eller samhället i stort eller huruvida de lyckas fånga in 

dessa själva. Här menar Burke och Logsdon (1996) att en skillnad kan ses mellan att donera 

pengar till ett specifikt ändamål, vilket inte garanterar någon gentjänst eller vinst till företaget, 

eller att hjälpa till i utvecklingen av något i linje med företagets framtida tillväxt.  

 

Proactivity beskriver huruvida företagets fortskridande arbete kommer endast vid olika typer 

av kriser eller om det fortgår utan ett sådant scenario. Här diskuterar författarna vikten av att 

företag själva kan se sina svagheter genomgående och på så vis utföra ett konstant 

förbättringsarbete. Vidare menar författarna att en sådan egenskap är mycket viktig hos 

företag, inte minst ur trovärdighets- och konkurrenssynpunkt. Exempel på att arbeta proaktivt 

beskriver Burke och Logsdon (1996) som att tänka på utsläpp att använda mindre 

resursförbrukning utan, eller innan, påtryckningar utifrån. Porter och Kramer (2006) hävdar 

även dem att när ett företag dels följer lagar och regler men även arbetar utöver detta är deras 

arbete proaktivt, ett måste för framgång.  

 

Voluntarism är enligt författarna ett mycket närliggande begrepp till att arbeta proaktivt, 

innebörden här är att arbeta på frivillig grund. Detta innebär att man inte endast ser till 

minikraven och uppfyller dessa utan även strävar efter en allt högre nivå. Som vid steget 

centrality, handlar det även här om att prioritera och ha en vilja att arbeta inom dessa 

områden, utöver vad lagen kräver.  

 

Visibility, synlighet, som är det sista begreppet i Burke och Logsdons (1996) modell, handlar 

om hur företagets uppmärksammas på olika vis utåt. Detta kan röra sig om ett beaktande i 

media eller myndigheter, och handlar i fallet kring CSR arbete oftast om en positiv sådan, 

även om det många gånger kan grunda sig i något negativt. Författarna menar att det ofta kan 

vara när ett företag blir undersökt och något negativt hittas som ett socialt arbete kan dra 

igång på riktigt. Denna aspekt diskuterar även Grafström (2008) som menar att negativ kritik 

med enkelhet kan nå företaget.  

 

Genom att analysera företags CSR arbete genom denna modell menar författarna att man kan 

utse det skapade värdet hos företaget, eller genom modellen se hur man skulle önska att det 

skapade värdet skulle se ut och därifrån se vad som krävs på de andra stegen. Vidare menar de 

att detta värde är av högsta intresse i och med att det indikerar företagets strategiska styrkor 

utåt, genom vilka den ekonomiska lönsamheten skulle kunna tolkas. Prahalad och Hamel 

(1994) menar att ett positivt värde hos konsumenter, där dessa kan utläsa företagets 

medvetenhet angående sitt sociala ansvar, liksom att myndigheter uppskattar detta, är av stor 

vikt för företaget.  
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3. Metod 
 

I denna del beskrivs valet av undersökningsmetod, urval av företag och personer inom dessa 

samt undersökningens tillvägagångssätt. Här ges läsaren en komplett bild av hur uppsatsens 

empiriska undersökning framskridigt, vilka val som gjorts samt varför. I denna del 

presenteras även hur vi valt att analysera det insamlade materialet samt vilka åtaganden och 

kvalitetskriterier vi gjort för att skapa en valid undersökning.  

 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte behövdes en metod som svarar på hur man ska gå 

tillväga för att erhålla förståelse för företags arbete med CSR. Detta innebär att en metod som 

lämnar gensvar på frågan varför borde appliceras, för att på så sätt kunna erbjuda förståelse 

för de enskilda textilföretag som undersökts, vilket resulterat i att uppsatsens metod är 

fallstudier.  

 

3.1. Fallstudier 
 

Fallstudier lämpar sig bra för att kunna analysera och skapa förståelse i olika fall. Detta 

styrker Merriam (1994) som menar att fallstudiemetoden ger forskaren en omfattande insikt i 

olika situationer, samt att metoden ger forskaren möjlighet att upptäcka i stället för att bevisa 

en redan bestämd hypotes. Eftersom fallstudiemetoden bygger på förståelse är det en 

kvalitativ metod, vilket även ger möjlighet att svara på uppsatsens undersökande syfte, vilket 

forskaren beskriver som en process av tolkning och analys.  

 

Vi har valt att genomföra fallstudier på fem svenska textilföretag, som därmed är våra 

specifika fall. Merriam (1994) beskriver att en fallstudie arbetar med en speciell person, 

grupp, företag eller liknande avgränsade studieobjekt, vilket våra valda företag representerar. 

Studien har genomförts horisontellt inom textilbranschen, i och med att vi har undersökt både 

textilinredningsföretag och konfektionsföretag. Detta ger undersökningen ökad bredd och 

djupare insikt i textilbranschen som helhet. Fallstudiemetoden ger oss möjlighet att se hur de 

svenska textilföretagens värderingsgrund, policy, definition av begreppet CSR och ett CSR 

arbete ser ut, samt hur de praktiskt tillämpar detta i vardagen. Genom den valda metoden 

kunde vi undersöka företagens inställning till CSR i relation till lönsamhet, kunder och 

attityder vilket vi utifrån vår teoretiska referensram anser hör samman. Vidare låter metoden 

oss även undersöka hur textilföretagen ser detta CSR arbete som en strategi för ökad 

konkurrens, vars vikt diskuterats i introduktionen och teorikapitlet.  

 

I och med att uppsatsens syfte grundar sig i förståelse skulle inte en kvantitativ studie vara 

möjlig. Att tillämpa observation som är en annan kvalitativ metod, hade inte heller varit 

tillfredsställande för syftet i och med dess abstrakta tolkning utifrån forskaren, samt att 

tidsramen inte gjort denna undersökning möjlig.  Fokusgrupp som ytterligare är en kvalitativ 

undersökningsmetod hade ej heller varit givande för undersökningen eftersom den dels varit 

fysiskt omöjlig att utföra, i och med att CSR ansvariga för textilföretagen förmodligen inte 

önskar sitta tillsammans med sina eventuella konkurrenter och delge sina strategier, och dels 

att företagen har en stor geografisk vidd. Eftersom studien behandlar fem olika textilföretag 

var ingen annan kvalitativ metod därmed lämpad för oss, genom det syfte vi valt för 

uppsatsen, eftersom de inte kunnat erbjuda samma möjligheter till insikt och analys kring 

studieobjekten, vilket begränsar förståelsen och skulle påverka tillförlitligheten av uppsatsen 

på ett negativt sätt.  
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3.2. Urval av företag  
 

Vid urvalet av de fem textilföretag som vi studerat utgick vi ifrån ett icke-sannolikhetsurval 

vilket Merriam (1994) benämner som den främsta metoden inom fallstudier. Med denna 

metod kan man identifiera respondenter eller undersökningsenheter där samtliga i 

populationen inte har en erkänd chans att komma med i urvalet som vid ett sannolikhetsurval, 

menar Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010). Vi sökte, genom uppsatsens syfte 

och forskningsfrågor, efter företag vi ansåg vara intressanta att studera och tog därigenom 

kontakt med fem stycken intressanta studieobjekt, vilket är i enlighet med ovanstående 

författares beskrivning av att studera en del av populationen. Tre av de företag vi undersökt 

fick vi access till genom gemensamma kontakter, dessa företag är de två textilföretag för inre 

och yttre miljö samt det mindre konfektionsföretaget vi gjort fallstudie på. Det två större 

företagen inom konfektionsbranschen valde vi genom intresse för bolagen, eftersom vi dels 

ansåg att denna blandning av möbelföretag och stort- samt litet klädföretag kan bidra till god 

insikt i hur textilföretag i Sverige mer generellt, dock ej generellt för populationen som helhet, 

använder sitt CSR arbete som konkurrensmedel, än om endast företag inom samma bransch 

eller storlek valts ut. 

 

3.3. Urval av personer inom företag  
 

Inom de utvalda företagen sökte vi efter den anställda vars ansvar, eller vars arbetsuppgifter 

inkluderade företagets CSR arbete. Även detta benämner Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2010) som icke-sannolikhetsurval och i likhet med våra egna tankegångar menar 

författarna att det inom vissa fall krävs respondenter som har den kunskap och insikt i det 

ämne som skall studeras, att expertkunskap efterfrågas för att uppnå studiens syfte och 

bakomliggande uppfattning inom ämnet.  Detta urval bidrog till att vi valt informanter med 

olika befattningar inom respektive företag, men som ändock varit ansvariga för företagets 

CSR arbete vilket vi anser viktigast för att få så tillförlitlig information som möjligt.  

 

När vi kontaktade de valda informanterna inom företagen, via e-mail och telefon, 

presenterade vi oss som två studenter från Högskolan i Borås som skulle skriva en 

kandidatuppsats inom ämnet CSR som konkurrensmedel. Vi berättade att vi var intresserade 

av att genomföra en fallstudie på deras företag och att därigenom få intervjua den person vi 

samtalade med. Vidare berättade vi att intervjun skulle pågå cirka en timme för att de 

kontaktade på så sätt skulle kunna avsätta tid för intervjun samt att huvudområdena för 

intervjuerna skulle skickas ut via e-mail innan intervjutillfället. Till sist berättade vi även att 

företagen skulle få valmöjlighet att vara anonyma i vårt arbete, vilket samtliga företag valde, 

och att de skulle få möjlighet att korrigeringsläsa innan publicering av arbetet. Detta kommer 

vi att diskutera ytterligare under intervjuavsnittet. 

 

3.4. Datainsamlingstekniker inom fallstudier 
 

Inom en fallstudie kan olika datainsamlingstekniker tillämpas, varav intervjun är den för oss 

mest lämpade i och med dess potential till djup insikt och förståelse för våra studieobjekt 

(Merriam, 1994). Andra insamlingstekniker såsom dokumentanalys hade ej gett oss 

tillräckligt tillfredsställande information vilket vårt syfte efterfrågar, eftersom vi analyserar 

hur och varför saker och ting är på ett visst sätt, och inte enbart att så är fallet.   
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3.4.1. Intervju 
 

Uppsatsens forskningsfrågor är utformade med hänsyn till den litteraturstudie som gjorts, där 

vi erhållit kunskapen om att förståelsen kring uppsatsens syfte kan besvaras genom dessa 

frågor. Enligt uppsatsens syfte och forskningsfrågorna valdes en intervjutyp enligt den 

semistrukturerade modellen. I och med detta val återfick vi såväl omfattande, lite grundare, 

kunskap såväl som ett djup inom de viktigaste områdena, vilket Trost (2010) och Bryman och 

Bell (2007) belyser vara utmärkande för denna intervjutyp. Detta bidrog till mycket vidsträckt 

information, vilket inte är något vi anser vara onödigt utan i stället mycket givande för ett 

helhetsperspektiv. Med detta menar vi att den överlämnade informationen gav oss möjlighet 

att i sammanställningarna av intervjuerna, skriva ut informanternas sagda ord och uttryck för 

att ge minsta möjliga påverkan och så korrekt återgivning av vad som sagts som möjligt. 

Detta val gjordes för att ge läsaren en bättre bild av informanten och dess företag, samt inte 

oavsiktligt förvränga eller misstolka informanternas svar.  

 

Inför samtliga intervjuer upprättade vi en typ av intervjuguide, vilket Bryman och Bell (2010) 

anser vara ett mycket bra redskap under intervjuer. Där formulerade vi såväl övergipande 

indirekta frågeområden samt mer kortfattade och direkta frågeformuleringar, allt för att vi inte 

skulle glömma av eller missa viktiga inslag under intervjuandet. Dock menar Bryman och 

Bell (2010) att en intervjuguide inom kvalitativa intervjuer endast skall bestå av några viktiga 

begrepp, emellertid anser vi oss vara tämligen nya och oerfarna intervjuare vilket gör att vi 

anser oss behöva en sådan grundläggande intervjuguide för att uppnå så tillförlitliga och 

likartade intervjuer som möjligt. Intervjuguiden var inte menad att avgränsa oss under 

intervjuandet, utan vara med som en hjälpande hand, för att täcka de områden som 

informanterna inte tog upp självmant. Det tillkom därigenom flertalet följdfrågor och nya 

infallsvinklar. Intervjuguiden finns som tillhörande bilaga nummer två i uppsatsen.  

 

3.5. Tillvägagångssätt 
 
Alla intervjuer utfördes på respektive företags anläggning, vilket Trost (2010) menar är 

positivt i och med att respondenten känner trygghet och är bekväm att genomföra en intervju.  

Fallstudie ett, med företag X samt fallstudie tre med företag Z, utfördes i ett konferensrum i 

företagets lokaler. Detta, medan fallstudie två med företag Y samt fallstudie fem med företag 

Ä utfördes på respondentens kontor. Den fjärde fallstudien med företag Å utfördes i en av 

företagets butikers kontor. Vid fallstudierna med företag X och Z, vilka skedde i företagens 

konferensrum, fortgick intervjuerna helt ostört och var enligt oss de mest lämpliga 

intervjuutrymmena. För fallstudierna Y och Ä, som ägde rum på respektive informants 

kontor, fick vi avbryta några enstaka gånger när kollegor passerade eller telefonen ringde. 

Som ovan nämnt förekom intervjun med företag Å på ett kontor, i en av företagets butiker och 

även här förekom det avbrott eftersom kontoret inte hade någon dörr och informanten fick 

avbryta för att hjälpa kunder. Dock anser vi att informanternas val av intervjuplats över lag 

passande bra för respektive möte genom att vi fick uppfattningen om att de kände sig trygga 

och bekväma att genomföra intervjuerna på dessa valda platser. 

 

Tidpunkten för samtliga intervjuer var densamma, klockan 13:00, för att detta inte skulle ha 

någon påverkan på de intervjuandes svar, vi diskuterade att informanten kanske skulle kunna 

vara stressad på morgonen eller trött inför hemgång på eftermiddagen. Ekholm och Fransson 

(1992) menar att en intervju bör utföras när respondenten känner att denne har tid och inte 

känner sig pressad eller trött, vilket bidrog till vårt val att lägga dem direkt efter lunchtid då 
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respondenterna kan anses ha hunnit varva ner och fått ny energi. Detta val visades vara 

positivt, vi uppfattade informanterna som harmoniska och lättsamma under intervjuerna. 

Detta bidrog också till ett angenämt möte och avslappnat samtalsklimat vilket vi anser positivt 

och tillförlitligt för uppsatsen. 

 

Inför respektive intervju skickade vi ut ett dokument med intervjuförberedelser där vi beskrev 

de övergripande rubrikerna, vilka vi kallade för huvudområdena. Vi är medvetna om att detta 

val kan ha påverkat vår studie på två sätt. Dels att svaren som informanten angett skulle kunna 

se annorlunda ut om denne ej kunnat förbereda sig genom det utskick av områden och frågor 

som vi valt att ta upp, och dels genom att skicka ut detta dokument, kan informanten skapa sig 

en uppfattning kring vad intervjun skulle behandla och på så vis försköna svaren genom att ej 

på plats, ge oss ett ärligt svar. Detta val gjordes för att ge företagen tid att förbereda sig på och 

ha en aning om vad vi mer ingående skulle prata om. Dock anser vi genom detta val att 

informanten skulle kunna bidra mer till uppsatsens syfte utifall att informanten vid eventuell 

osäkerhet kring de huvudområden som intervjun skulle behandla, gavs möjligheten att ta reda 

på information i förväg för att effektivisera intervjuandet.  

 

Vid intervjutillfällena presenterade vi uppsatsens ämne, med olika underområden, och lät våra 

informanter tala tämligen fritt kring dessa. Under intervjuerna var vi bägge aktiva och ställde 

frågor, samt antecknade genomgående. Det vi antecknade var eventuella följdfrågor samt 

stämde av att alla områden i intervjuguiden diskuterats. Detta val grundar sig i tanken att vi 

ville att ett bekvämt samtalsklimat skulle skapas, där det mest naturliga ansågs vara att vi 

bägge var aktiva, och inte att en av oss enbart antecknade medan den andre ställde frågor. 

Detta val uppfattade vi inte ha någon påverkan på varken informanten eller samtalsklimatet. 

Våra anteckningar under intervjuerna kompletterade varandra väl, eftersom vi sedan lade 

märke till att vi uppfattat vissa sagda detaljer på olika vis.  

 

Samtidigt som vi lät informanterna tala fritt kring vårt ämne och de olika underområdena 

ställde vi via intervjuguiden flertalet indirekta frågor, behandlande deras syn på CSR kontra 

konkurrans och strategier samt kringliggande aspekter av detta, för att vi ville få förståelse för 

den attityd och kunskap våra informanter besitter samt se till studiens tillförlitlighet. Valet av 

direkta och indirekta frågor är något Ekholm och Fransson (1992) beskriver att stor vikt bör 

läggas vid i och med att olika typer av frågor kan generera olika svar. Därför ställde vi även 

direkta frågor där den bakomliggande tanken var att erhålla mer konkret information kring 

respektive företag och hur de faktiskt arbetar med CSR i dagsläget. Denna blandning grundar 

sig i hypotesen kring att erhålla en blandning av djup och omfattande information, vilket ger 

en dels bred men även djup grund att erhålla förståelse för respektive textilföretag.  

 

Vid intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att skapa en avslappnad intervjumiljö, 

underlätta sammanställningarna av intervjuerna, samt att vi värderar högt att ha all 

information korrekt sparad. Trost (2010) menar att detta bidrar till att en mycket 

verklighetstrogen återgivning kan redovisas. En annan viktig aspekt som Dalén (2008) belyser 

är att man vid användning av diktafon kan citera respondentens egna ord, vilket är något vi 

medvetet gjort i uppsatsens empiri och analyskapitlet. I och med valet att spela in intervjuerna 

kunde vi samtidigt lägga allt fokus på informanten och låta denne känna sig viktig och 

intressant vars relevans Häger (2007) belyser att forskare poängterat. En av våra respondenter 

ville dock ej att vi skulle spela in samtalet, vilket ledde till att vi bägge istället antecknade 

löpande under intervjun.  I och med att båda antecknade kunde vi i efterhand komplettera och 

se skillnader i hur vi uppfattar och skrivit ned olika svar, detta för att förhöja trovärdigheten 

och korrektheten i svaren. Detta blev förvisso den svåraste intervjusituationen i och med att vi 
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under intervjun fick hålla reda på vilka områden informanten talat om, ställa frågor kring de 

denne inte nämnt samt anteckna informantens exakta ord så utförligt som möjligt. Detta för att 

intervjun inte skulle tappa trovärdighet eller utmärka sig i sammanställningen gentemot de 

inspelade intervjuerna. En annan reflektion var att vi ansåg oss själva vara i ett underläge 

eftersom informanten helt och hållet kunde se vad vi antecknade och kommentera detta under 

intervjun vilket för oss kändes som ett bevakande från informantens sida. Denna intervju var 

den längsta och pågick under ungefär två timmar, vilket är dubbelt så lång tid som vid de 

andra fallstudierna, där informanten försäkrade sig om att vi fått all information som vi 

behövde, vilket var positivt. Resultatet för denna intervju anser vi trots ovanstående beskriven 

problematik vara lika tillförlitlig som de andra intervjuerna.  

 

Vi är medvetna om att Trost (2010) såväl som Häger (2007) belyser vikten av att analysera 

respondentens kroppsspråk, röstläge och gester vid tolkningen av en intervjusituation. Vi 

anser dock att denna typ av analys inte varit möjlig för oss, dels för att den intervjuades 

personliga reaktion inte kan tala för hela företagets reaktion, samt att uppsatsens syfte inte 

kräver en sådan analys. Inom CSR kan det vara lätt att tala ur ett förhållningssätt som 

beskriver en vision om hur man vill, eller borde, agera och inte nödvändigtvis hur det går till i 

den praktiska verkligheten, vilket kan tala för kroppsspråkets vikt i sammanhanget, men som 

tidigare nämnts ser vi dessa reaktioner som personliga sådana och inget som kan representera 

hela företaget.  

 

Ett annat viktigt redskap under en intervjusituation menar Häger (2007) är valet av klädsel. I 

likhet med denne författares åsikter valde vi att ha på oss svarta jeans och svart kofta, för att 

se hela och rena men inte överdrivet utmärkande ut. Detta klädval grundar sig i författarens 

teori om att en neutral klädsel som inte har någon inverkan på respondenten ger högst 

tillförlitlighet i svaren. Vi ansåg efter våra intervjuer också att så var fallet i och med att vi 

inte uppfattade vårt val av klädsel ha någon påverkan på våra informanter vid de respektive 

mötena. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi medvetet valt att presentera företagsinformationen med 

intervjuerna i empiriavsnittet för att ge läsaren en komplett och sammanhängande text av de 

redovisade textilföretagen. Vi anser detta val underlätta för läsaren då denne slipper att 

bläddra tillbaka för att se vilket företag intervjun berör. 

 

3.6. Analys av data 
 

En första analys av det insamlade datamaterialet gjordes när vi transkriberade intervjuerna 

från diktafonen, samt från anteckningarna. I detta skede utgick vi ifrån de delar vi presenterat 

i vårt teoriavsnitt för att stryka under och välja ut information från intervjuerna i olika avsnitt. 

När vi valt ut de, enligt oss, relevanta delar från transkriberingen, sammanställde vi dessa som 

nämnt ovan till en sammanhängande text för varje enskild intervju. Vid sammanställningarna 

valde vi som tidigare beskrivit att låta informanternas egna ord vara med i möjligaste mån, för 

att vår analys av deras sagda ord inte skulle ha någon påverkan. Detta bidrar till att vissa 

engelska begrepp återfinns samt mer talspråkliga uttryck. Vi gjorde detta för att vid 

uppsatsens senare del, analysen, enkelt och förståeligt kunna reflektera och analysera 

fallstudierna utifrån teoridelen. Detta är en arbetsmetod som Yin (1989) beskriver som en av 

de vanligaste inom fallstudier, att forskaren utifrån teorin tolkar det insamlade materialet för 

att återigen se tillbaka på teorin. Detta menar författaren ska ge forskaren nya insikter och 

vidare bredd på datatolkningen. Här är vi medvetna om att vi valt ut information utifrån vad vi 

anser tillhöra vårt teoriavsnitt, och att detta kan innebära att vi missat eller valt bort fakta som 
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kan ha haft relevans. Vi har dock läst igenom allt material för att sedan jämföra våra egna 

tolkningar med varandra och för att på så sätt försökt få så liten felmarginal som möjligt samt 

ett trovärdigt resultat.  

 

Detta bidrar till att vår studie är av en abduktiv ansats, det vill säga en blandning av 

ansatserna induktiv och deduktiv, i och med att vi skapar egen data utifrån vårt insamlade 

material, samtidigt som vi har en redan skapad teoridel som vi även växlar mellan. Genom en 

deduktiv undersökning av hur olika forskare definierar begreppet CSR, hur teorin framställer 

olika strategier att konkurrera genom, samt genom en induktiv undersökning av hur de företag 

vi undersöker definierar begreppet CSR, arbetar med och använder just CSR som 

konkurrensmedel, binda samman den induktiva och den deduktiva metoden för att uppnå ett 

resultat. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en studie ofta kan ha inslag av olika 

ansatser eftersom en forskare alltid har erhållit information från teorin även om denne anser 

sig göra en induktiv studie. Bryman och Bell (2010) belyser också detta faktum när de 

diskuterar att det är svårt att fastställa undersökningsmetoder svart på vitt utan att man istället 

ska se hur och att de faktiskt integrerar av varandra mer eller mindre. 

 

Yin (1989) belyser att det finns vissa sätt som man kan och inte kan jämföra fallstudier på. 

Författaren menar att det kan vara lämpligt att ha en uttänkt strategi vid analys av fallstudier, 

vilket vårt val att analysera materialet inom de olika områdena, i första hand och sedan en 

övergripande analys och diskussion, står för.   I uppsatsens analyskapitel studeras först och 

främst de enskilda fallen var för sig relaterat till den teori vi valt ut. Vid en senare del av 

uppsatsen, slutdiskussionen, kommer vissa jämförelser dras och sammanställning skapas för 

att kunna besvara uppsatsens huvudfråga och syfte.  

 

När alla intervjuer var transkriberade och sammanställda skickade vi ut dessa till respektive 

företag för godkännande, så att representationen av respektive företag skulle bli korrekt. 

Företagen fick sedan några dagar på sig för att läsa igenom och godkänna intervjuerna innan 

vi startade vår analys. Vad vi här insåg var hur känsligt begreppet CSR är eftersom 

informanterna trots att de var anonyma ville korrigera och ta tillbaka vissa påståenden som de 

i efterhand ansåg inte vara helt gångbara i samhället. Detta agerande från textilföretagen har 

påverkat oss på två sätt, dels har vi fått förståelse för CSR begreppets komplexitet och dels 

har vi fått ta bort vissa delar och kommentarer på informanternas begäran vilket påverkat vår 

analys och slutsatser avsevärt. Detta har gjort att det har blivit väldigt svårt för oss att ge 

uppsatsen en helt verklig bild av de intervjuade textilföretagens situation ser ut utan tvingats 

försköna detta. Detta kan liknas vid Huitfeldt, Johnson och Wongs (2007) diskussion kring 

hur känsligt det svenska ansvarstagande arbetet som företagen bedriver gentemot samhället 

och andra länder är. En annan reflektion är svårigheten i att presentera de intervjuade 

företagens anonymitet. Vi insåg vid sammanställningarna av intervjuerna att det var svårt att 

informera om företagen och samtidigt inte ge sken av vilka företag det rörde sig om. Denna 

problematik uppkom eftersom vi tidigare inte arbetat så mycket med att anonymisera objekt. 

Men för att försäkra oss om att vi gjort vårt yttersta för att redovisa företagen anonymt och på 

ett tillförlitligt sätt bad vi dem som nämnt ovan att godkänna texterna.  

 

Huruvida en enskild person verkligen kan representera ett helt företag, eller om ett helt 

företag kan tycka och anse saker är en aspekt vi är medvetna om. I analysen kan det stå att en 

person säger och tycker si eller så, vilket kan framkalla frågan huruvida detta enbart gäller för 

denna individuella person eller företaget som helhet. I och med vårt urval av intervjupersoner, 

med dess kompetens och expertis inom sitt område anser vi dock att dessa är trovärdiga, 

kunniga och representativa nog för hela företaget i fråga.  
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Vi är även medvetna om att ett av de intervjuade företagen enbart säljer business to business, 

vi kommer dock ej att lägga någon vikt vid detta i analysen eftersom vi inte anser detta 

påverka uppsatsens syfte eller forskningsfrågor. För att förtydliga detta val menar vi att 

uppsatsens syfte som behandlar huruvida de valda företagen ser CSR som konkurrensstrategi 

gör att företagens kundmarknad blir irrelevant som så, och det intressanta för oss är att ta reda 

på vad kundmarknaden som helhet vill ha för CSR kommunikation vilket enligt oss 

inkluderar business to business. 

 

3.7. Kvalitetskriterier, validitets aspekter 
 

För att uppnå maximal kvalitet och valida fallstudieundersökningar har vi gjort vissa 

åtaganden. Till en början har vi genomfört en omfattande litteraturstudie för att uppnå den 

grad av kännedom och pålästhet inom ämnet för att på så sätt kunna utforma relevanta och 

aktuella frågeställningar inför undersökningen. Sedan lades stor vikt ned vid att formulera en 

blandning av öppna, stängda samt direkta och indirekta frågor för att vårt syfte och 

forskningsfrågor skulle kunna få olika infallsvinklar vid analysens slutsatser.  

 

Vid genomförandet av fallstudierna tänkte vi som tidigare nämnt på aspekterna tid, plats och 

klädsel, för att dessa parametrar inte skulle ha någon påverkan för studien. Vidare hade vi 

tänkt ut hur ett gemytligt samtalsklimat skulle skapas och hur vi skulle presentera och uppföra 

oss under intervjuerna. Inom detta område ingår vem av oss som skulle säga vad, hur vi skulle 

prata och andra delar som vi tänkte på under själva intervjun. Detta innebär att vi ställde 

frågor växelvis, när en av oss ställt en fråga och eventuell följdfråga ställde den andra av oss 

nästa fråga. Detta anser vi bidra till tillförlitligheten i och med att informanten såg att vi båda 

var närvarande samt att den som precis ställt en fråga hann tänka igenom svaret och 

eventuella följdfrågor utförligare. Eftersom vi bägge medverkade under alla intervjuer bidrar 

även detta till att vi båda hört och uppfattat samma situation, vilket genom en jämförelse av 

varderas upplevelse ökar tillförlitligheten av analysen. I och med dokumentet med 

intervjuförberedelser som skickades ut till företagen på förhand kan även risken minska att 

intervjupersonen svarar utifrån sig själv och har tid att ta reda på mer exakt hur företaget 

jobbar med och upplever begreppet CSR.  

 

Vid transkriberingen och analysen av datamaterialet har vi använt oss av en strategi som skall 

främja tillförlitligheten i undersökningen, nämligen att analysera olika delar var för sig under 

olika rubriker. Genomgående under undersökningens alla delar har vi lagt stor vikt vid att vi 

båda läser igenom och ser till att någon viktig information inte missats och att den 

information som tagits med är relevant och kan bidra till analys och svar på uppsatsens syfte.  

 

Ett annat antagande vi gjort för denna uppsats är att vi valt att inte använda någon 

fördefinierad betydelse av begreppet CSR då denna diskussion är en del av förståelsen kring 

studiens syfte och skulle kunna bli missvisande för företagen då vi satt etikett på vad vi anser 

att begreppet innebär. 
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4.  Empiri  
 

I denna del presenteras resultaten av uppsatsens fallstudier; intervjuer med fem stycken 

textilföretag. Samtliga intervjuer är uppdelade i samma underrubriker som kopplas tillbaka 

till uppsatsens teoridel, för att genom denna struktur underlätta vid läsningen, kommande 

analys och förståelse.  

 

4.1. Fallstudie 1, intervju med utvecklingschefen på företag X 
 

Företag X är en textilkoncern där företagen arbetar med olika produktområden inom yttre - 

och inre miljö. Företaget grundades under1800-talet och har över ett hundratal anställda i sin 

helhet, varav mer än hälften arbetar på det intervjuade företaget. Företaget producerar varor 

för både offentlig och hemmamiljö och har således en marknad med olika försäljningskanaler 

och beroende på affärsområde återfinns kunderna i olika delar av världen. Utvecklingschefen 

på företaget arbetar främst med produktutveckling, vilket hon benämner som både funktion 

och design. 

 

4.1.1. Företagets definition av begreppet CSR  
 

Utvecklingschefen menar att begreppet Corporate Social Responsibility bygger på att man gör 

lite mer än vad lagen kräver, att man tar ett större ansvar än man måste. Hon belyser att det 

inte återfinns något uttalat CSR arbete på hennes företag, ingen uttalad policy som går att läsa 

om, men att de gör väldigt mycket som de inte kallar för CSR, eller som de inte tycker 

inbegrips i begreppet CSR.  

 

4.1.2. Hur företaget arbetar med CSR  
 

På företag X sprids CSR arbetet ut, utvecklingschefen arbetar tillsammans med 

kvalitetschefen med dessa frågor och att de två tillsammans har det övergripande ansvaret. 

Vidare är företaget med i en kemikaliegrupp hos en organisation som fokuserar på produkt-, 

process- och produktutveckling för att hålla sig uppdaterade. Härifrån har de tillgång till 

kommande kandidater i REACH listan och andra kommande lagkrav utanför REACH. 

Informationen härifrån stämmer de av med sina kemikalieleverantörer. Utvecklingschefen 

menar att, i linje med CSR, arbetar deras kemikaliegrupp med att genom ett säkerhetsblad 

från leverantören noggrant välja ut de kemikalierna med minst miljöpåverkan, de tar aldrig in 

någon kemikalie i huset innan den har utvärderats av kemikaliegruppen. 

 

Företagets leverantörskedja ligger huvudsakligen i Europa men de köper även in externt från 

Asien. De har egen produktion i huset vilken hanterar inkomna textila material. De blandar 

sina kemikalier själva i huset från egna recept, vilket är ett sätt att ha full kontroll över vad 

beredningarna innehåller, samt få ner materialkostnaden, menar utvecklingschefen. De större 

leverantörerna har företaget långa relationer med och man känner därför till förhållanden väl, 

bland annat genom de breda kontaktytor som skapats. Eftersom leverantörerna mestadels 

befinner sig i Europa, menar utvecklingschefen att det minskar osäkerheten hos dessa 

generellt. Långa relationer och täta kontakter gör att man här inom CSR området har en bra 

bild av den aktuella statusen. Höga tekniska krav utesluter användandet av företag med dåliga 

arbetsförhållanden, hög personalomsättning och låg kompetensnivå. Leverantörerna måste 

alla ha en mycket god styrning oavsett var de finns placerade, menar utvecklingschefen. 
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Ökotex100 är miljömärkningen som företag X använder sig av, för att det är den som kunder 

efterfrågar mest, säger utvecklingschefen. Företaget skulle inte klara av mer än en till två 

märkningar, resursmässigt, förklarar hon. Vid frågan huruvida företaget har en 

uppförandekod, svarar utvecklingschefen att de inte har det av den enkla anledningen att de 

skrivit någon men att man ändå följer vissa krav som kan liknas vid en uppförandekod, 

förklarar hon. 

 

De senaste fem åren har företag X även börjat med återvinning, idag återvinner de precis 

allting och har ett avtal med en återvinningskoncern angående detta. De arbetar även 

kontinuerligt med vatten- och energibesparings projekt. Utvecklingschefen tror att alla på 

företaget vet hur viktig miljöfrågan är och berättar att man på tjänstemannasidan pratar väldigt 

mycket om detta, samt att operatörerna också är medvetna. Man kan säga att säkerhet, sen 

kvalité och sen produktivitet är viktigast i produktionen, i den rangordningen. Samtidigt 

svarar hon att de inte pratar om CSR frågor löpande på möten och dylikt, men att miljöfrågor, 

som för utvecklingschefen inte riktigt är en uttalad del av CSR, förekommer desto oftare.  

 

4.1.3. Hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete  
 

Angående hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete belyser utvecklingschefen att de inte 

har CSR på det sättet, och säger att man kan ladda ner företagets miljödeklaration från 

hemsidan, och att man där kan se att företaget gör mer än vad de måste. I övrigt kan kunderna 

läsa i företagets kollektionsböcker om olika produkters miljö- och tekniska information.  

 

Utvecklingschefen upplever inget större krav från kunderna på att företaget borde arbeta med 

CSR frågor. Hon tror dock att denna minimala efterfrågan kommer att öka i framtiden, och 

deras mål är att även ha en klar CSR strategi som de kommunicerar utåt, eftersom företaget 

tycker att detta är viktigt. Hon menar att ett värde hos företaget också är att människor i 

närområdet ser företaget som ett bra sådant, vilket attraherar arbetskraft och att de som jobbar 

inom företaget känner en stolthet över detta. Företagets kunder i Europa är inte lika 

miljömedvetna som de i Skandinavien säger utvecklingschefen. Kunderna köper produkter 

från företaget för att de är fina och speciella och hon tror inte att de skulle betala många 

kronor extra för ett inkluderat CSR arbete, tyvärr, säger hon.  

 

Angående hur företag X kommunicerar sitt CSR arbete, eller främst miljöarbete, anser 

utvecklingschefen ha att göra med deras grundtanke kring begreppet CSR. Om man säger att 

man gör något skall man göra detta fullt ut, de vill inte skriva för mycket, som kan uppfattas 

som något utöver vad de faktiskt gör. För att göra något fullt ut, och ta det seriöst behövs en 

stor mängd arbete läggas ner, fortsätter utvecklingschefen, och berättar att företaget inte har 

tid med detta i dagsläget, att de är en för liten organisation och därför väljer att inte prata så 

mycket om det. När företaget tidigare publicerat arbete de utfört inom CSR på sin hemsida 

hörde en kund från USA av sig runt två månader senare för att höra vad som hänt sedan vi 

publicerade nyheten, berättar utvecklingschefen, varpå företaget lärt sig att inte skriva lika 

mycket om detta.  

 

4.1.4. Konkurrenter  
 

Företagets konkurrenter anser utvecklingschefen ligga på ungefär samma nivå, någon ligger 

lite före vad gäller att kommunicera sitt arbete kring CSR frågor. Hon beskriver att en av de 

största konkurrenterna finns i USA och att de andra konkurrenterna befinner sig i Europa. 
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Utvecklingschefen berättar att konkurrenterna liksom de själva endast har miljödeklarationer 

varpå hon belyser att hela textilbranschen kanske är lite efter.  

 

Utvecklingschefen menar att många av företagets konkurrenter har ett liknande miljöarbete 

som dem själva. Om många erbjuder miljömärkningar så måste man ju hänga på, annars 

frågar kunden varför inte vi har någon märkning, säger hon. De flesta har en eller två 

miljömärkningar. Konkurrenterna kommunicerar sitt arbete via sin hemsida, vad 

utvecklingschefen vet i alla fall, men de benämner inte heller arbetet CSR utan någon kallar 

det exempelvis för Sustainability.  Hon tycker att det är svårt att hålla koll på vad 

konkurrenterna gör, men anser att företag i Skandinavien ändå ligger lite före övriga företag i 

Europa eftersom vi har högre krav på oss här.  

 

Företag Xs allmänna konkurrensstrategi menar utvecklingschefen handlar om att ständigt 

försöka vara innovativa och ligga långt fram med design. Även om folk tycker att miljön är 

viktig så är det i huvudsak designen som vi säljer på, berättar utvecklingschefen. Jämfört med 

andra företag så är hon osäker på om konkurrenskraften ligger i företagets CSR arbete, utan 

att det snarare handlar om att företagets säljare är mycket duktiga på att skapa relationer, även 

att Sverige är ett land med gott rykte, att vi inte håller på med mutor och att vi bryr sig om 

miljön, säger utvecklingschefen.  

 

4.1.5. CSR och lönsamhet  
 

Relationen mellan CSR och lönsamhet förklarar utvecklingschefen som komplex i och med 

att det är svårt att se om företaget fått någon avkastning på sitt miljö, eller CSR arbete. Hon 

beskriver att man istället för att se arbetet i kronor mätt, kan se det som en sorts varumärkes 

strategi, att folk vet, och har bra värderingar om företaget. Att ett immateriellt värde skapas, 

och att företaget på så vis absolut fått avkastning. Dock har företaget inte genomfört några 

sorts mätningar, vilket till största del återigen handlar om resursbrist, säger utvecklingschefen. 

Hon menar att det är först när slutkonsumenten blir så pass aktiv och att den gör ett aktivt 

köpval som företaget kommer behöva arbeta med ett mer omfattande CSR arbete, och även 

kommunicera det.  

 

Som mål har företaget att följa utvecklingen och skapa en CSR policy som de kan arbeta med 

och ständigt utveckla. Företagets största utmaning, inom området CSR, säger 

utvecklingschefen vara just det här, att kommunicera det arbete de utför. Även om vi gör 

mycket är det okänt för våra kunder, säger hon. Vidare tror utvecklingschefen att hela 

textilindustrin över lag kommer att utvecklas mycket och att det gäller att hänga med i denna 

utveckling som hon ser det som en spännande möjlighet till att kunna förbättra.  

 

4.2. Fallstudie 2, intervju med produktionschefen på företag Y 
 

Företag Y är en koncern som grundades under 1800-talet och har över tvåhundra anställda på 

det intervjuade företaget. Företaget består av olika affärsområden som arbetar med textil för 

inre - och yttre miljö. Verksamheten består av business to business försäljning, är störst i 

Sverige men återfinns också i Europa samt Asien. Företaget Ys tillverkningen sker från deras 

egna enheter. Produktionschefen började arbeta på företaget som kvalitet - och miljöchef men 

är idag chef över produktionen och har fortfarande ansvar för yttre miljö och övergripande 

kvalitetsfrågor.  
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4.2.1. Företagets definition av begreppet CSR 
 

Produktionschefen anser att begreppet CSR inbegriper delarna miljö, ekonomi, socialt och 

etiskt ansvar. I och med att företaget har sitt beredningsverk på plats har fokuset lagts på yttre 

miljö. Hon berättar dock att företaget anser de andra aspekterna viktiga men att det är yttre 

miljö som historiskt sett haft störst fokus.  

 

4.2.2. Hur företaget arbetar med CSR 
 

På företaget Y är CSR frågeställningar något som man arbetar med dagligen men själva 

begreppet är inte så stort inom organisationen förklarar produktionschefen. Varför det är så 

menar hon beror på att företaget har koll på sina kemikalier eftersom de erhåller sitt 

beredningsverk i huset samt att företaget inte uttalat att de ska driva ett aktivt CSR arbete i 

verksamheten. Fortsättningsvis berättar produktionschefen att företaget följer upp och 

rapporterar allt av vikt i det utförda miljöarbetet i miljöbeskrivningen av företaget. Den som 

ansvarar för CSR inom företaget anser produktionschefen vara VD: n men samtidigt yrkar 

hon också för att övriga medarbetare också har ett ansvar. 

 

Vidare berättar produktionschefen att företaget sedan start, haft duktiga och medvetna 

medarbetare som tidigt insåg riskerna med utsläpp och kemikalier från företagets processer, 

och hur man redan om åtgärdade detta, långt före andra företag som väntade tills lagen blev 

tvingande. Idag sitter produktionschefen tillsammans med flera konkurrenter som innehar 

liknande position som henne själv i en miljö- och energigrupp som arbetar med miljöfrågor.  

 

Produktionschefen berättar att företag Y är ISO-certifierade inom både kvalitet och miljö och 

förklarar att hela inredningssidan idag är certifierad med Ökotex 100. Hon fortsätter och 

skildrar att företag Y även utfört livscykelanalyser och Carbon Footprint för den största 

textilen de producerar. Produktionschefen utvecklar genom att berätta att miljökraven skiljer 

sig stort inom respektive affärsområde och att anledningen till att företaget började med sina 

miljömärkningar anses vara krav från kunderna. Hon berättar att de frågeställningar som 

företaget får från kunder är ytterst få samt anser att det är utbudet av miljömärkningar som 

styr företagets kunder och att de kunder som har en miljöbakgrund eftersom ökar kraven på 

att företaget ska ha miljömärkningar. Vidare berättar produktionschefen att företaget arbetar 

med EU-blomman och att det är denna märkning som gäller generellt för branschen.  

 

Angående huruvida företaget arbetar med hållbara material, berättar produktionschefen att de 

arbetar med ekologisk bomull och odlad lin, vilket begränsar kemikalieanvändningen men 

dessvärre inte ställer krav på vattenförbrukningen. Detta och övriga frågor om vilka 

förhållningssätt som skall tillämpas vid produktionen är något som företaget arbetar med 

dagligen i och med att visionen är att skapa hög kvalitet och hållbara på produkterna förklarar 

hon. För att kunna skapa hög kvalitet och hållbara textilier berättar produktionschefen att 

företaget bland annat utför diverse tester såsom slitstyrka, pilling och ljushärdighetstester på 

sina tyger varpå livstiden för ett tyg är av hög värdering för företaget.  

 

Angående de sociala områdena och garanterade säkerheter i leverantörsleden menar 

produktionschefen att detta är en mycket svår fråga och vågar inte svara på detta. Hon berättar 

att även om företaget försöker säkra så långt tillbaka som det går finns det alltid en risk att 

dem missbedömer det som leverantörerna visar upp och en annan anledning menar 

produktionschefen beror på brist av resurser. Men eftersom företaget har europeiska 

leverantörer anser hon det vara tryggare än om företaget skulle ha leverantörer i Asien. Vår 
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uppförandekod, berättar produktionschefen, är konstruerad utifrån FN:s konventioner och 

uppdateras när det sker förändringar. Hon utvecklar med att berätta att medarbetare inom 

verksamheten besöker företagets fabriker och om de anser att våra leverantörer inte klarar av 

företagets Code of Coduct varpå de känner att det förekommer osäkerheter avbryts 

samarbetet. 

 

 

4.2.3. Hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete 
 

Produktionschefen berättar att företag Y kommunicerar sitt miljöarbete på flera olika sätt 

varpå hon själv bland annat föreläser, besöker kunder och anordnar sammankomster med 

kunder som besöker företaget. Förutom den fysiska interaktionen kommunicerar företaget 

även på sin hemsida där informationen om företagets miljöarbete uppdateras när behovet 

finns. Förutom hemsidan återfinns informationen beskriven på företagets intranät men det 

finns inget avsnitt som heter CSR utan informationen utspridd i verksamhetssystemet 

eftersom begreppet som tidigare nämnt inte är så stort för företaget. 

 

Eftersom det finns så många olika märkningar kan kunderna bli förvirrade och ha svårt att 

uppfatta skillnaden mellan dessa, vilket försvårar kommunikationen från företagets sida 

förklarar produktionschefen. Hon tror att kunderna skulle uppskatta om företaget 

kommunicerade sitt miljöarbete mer, vilket hon även tror skulle vara bra ur 

konkurrenssynpunkt. Det bästa menar produktionschefen skulle vara om det fanns krav på EU 

nivå som skulle kunna gälla alla för att då skulle inte miljömärkningarna spela någon roll utan 

det viktiga är att kunderna ska veta att företaget har kontroll och uppfyller alla krav. 

 

4.2.4. Konkurrenter  
 

Företagets konkurrenter befinner sig enligt produktionschefen främst i Europa och gentemot 

dessa anser produktionschefen att miljöarbetet inte skiljer sig avsevärt mycket. Möjligtvis kan 

hon tänka sig att konkurrenterna är bättre på att kommunicera ut vilket miljöarbete de utför än 

företag Y, men att hon anser att företagets egen hemsida har bra beskrivningar på företagets 

miljöarbete.  

 

Vidare menar produktionschefen att CSR frågeställningarna är stort för företaget och 

ambitionen är att företaget ska försöka ännu mer. Att vara ISO 14001 certifierad och tro att 

man är i mål räcker inte utan med tanke på samhällets höjda ribba måste företaget vara 

proaktivt för att hela tiden ligga steget före. Var gäller bevakningen av företagets 

konkurrenter medger produktionschefen att hon varit inne och kollat på deras hemsidor men 

inte sett så mycket, men att företaget dock påverkas av sina konkurrenter i och med att man 

som företag måste uppfylla vissa krav, och ser man att ett annat företag gör detta så ligger 

dem steget före. Därför anser hon att företaget kontinuerligt måste snegla på sina konkurrenter 

men påpekar också att det inte är många av företagets konkurrenter som äger hela 

tillverkningskedjan. Att äga hela processen är en stor konkurrensfördel i sig menar 

produktionschefen och förklarar att företaget är innovativt duktiga och inom 

produktutveckling. Till sist belyser hon den geografiska ytan för produktionen och företagets 

ålder som styrka och säger, vi kan ju textil. Avslutningsvis berättar produktionschefen att 

företaget har en konkurrensstrategi men att denna främst är något som affärsområdescheferna 

ansvarar för eftersom det är denna avdelning som arbetar med omvärldsanalyserna. 
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4.2.5. CSR och lönsamhet  
 

Angående lönsamhet kopplat till CSR menar produktionschefen att detta är en svår fråga att 

svara på. Hon fortsätter dock med att säga att de ibland är svårt att se en koppling och att det 

krävs mätningar varpå företag Y arbetar med detta. Om företaget hade tagit bort vissa delar av 

sitt miljöarbete skulle det innebära problem förklarar produktionschefen och frågeställningen 

menar hon är en strategisk fråga som man skulle kunna dra ännu större nytta av, fast det krävs 

ett uttalande från ledningen eller styrelsen, avslutar hon. 

 

4.3. Fallstudie 3, intervju med CSR koordinatorn på företag Z 
 

Företag Z grundades under 2000-talet och är ett brand som ingår i en större koncern där ett 

femtiotal personer arbetar på det intervjuade företagets huvudkontor. Företaget arbetar främst 

med textil inom konfektionsbranschen, och har inom koncernen en fristående 

utvecklingsavdelning som inkluderar inköp samt design, och använder koncernens samgående 

delar. Företag Z är verksamt mestadels i Europa och har någon enstaka försäljningskanal i 

Asien. När CSR koordinatorn började arbeta på företag Z ansvarade hon för kvalitet, miljö, 

packning, kravspecifikationer mot produktion samt support för de sociala delarna som inte 

ingår i inköp, och idag arbetar hon enbart med CSR frågorna. 

 

4.3.1. Företagets definition av begreppet CSR 
 

CSR koordinatorn menar att begreppet CSR är ett ansvar och att det inbegriper socialt, 

miljömässigt, etiskt och ett allmänt uppförande. Hon menar att begreppet är en attitydfråga, 

och oavsett vart man befinner sig, så är man en del i kedjan. Vidare menar CSR koordinatorn 

att begreppet innefattar två beståndsdelar, vilka är ett ansvar och ett åtagande och dessa ingår i 

företagets och koncernens värdegrunder. 

 

4.3.2. Hur företaget arbetar med CSR 
 

CSR har varit viktiga frågor från start för företag Z och genom att satsa en hel resurs på detta 

belyser CSR koordinatorn att det för företaget anses vara högt prioriterade frågor. Företag Zs 

CSR arbete är en återkommande punkt som avrapporteras kontinuerligt. Begreppet har 

betydelse i varje beslut som fattas och ambitionen är att varje enskild enhet ska behandla CSR 

i sina frågor som dem arbetar med, berättar CSR koordinatorn. 

 

Det som styr CSR arbetet är tid och kostnadsaspekter berättar CSR koordinatorn och forstätter 

med att berätta om att det handlar om att hitta bra samarbetspartners, kartlägga bra arbetssätt, 

samt arbeta med den uppförandekod som skrevs av företagsgrundarna. För det sociala arbetet 

har företag Zs Code of Conduct tidigare haft stöd från en icke-vinst drivande organisation, 

som arbetar med frågor som rör kontroll av plaggproduktion på arbetsplatser inom 

textilindustrin. Denna organisation arbetar transparent mot företag Z och har ett upplägg på 

tre år där dem utför uppföljningar på hur arbetsförhållandena utvecklas, berättar CSR 

koordinatorn. Företaget valde denna organisation med motiveringen att dem vill matcha 

företaget och organisationen, speciellt gällande storlek, menar CSR koordinatorn. Vidare 

pratar hon om hur företagets konkurrenter medverkar i andra organisationer. 

 

Som tidigare nämnt tar företag Z stöd och hjälp från den övriga koncernen eftersom man nu 

har samma leverantörer i dessa frågor som deras Code of Conduct behandlar. CSR 

koordinatorn berättar att företagets Code of Conduct är ett verktyg för att följa upp sitt 
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förhållningssätt mot alla konventioner i världen, och att detta är ett kontinuerligt 

förbättringsprojekt, som handlar om att skapa förståelse för andra länders kulturer, lagar och 

regler. Ingen kan garantera hundra procent säkerhet i alla leverantörsleden anser CSR 

koordinatorn och säger samtidigt att företag Z enbart arbetar med leverantörer som kan 

uppfylla baskrav och löpande driva förbättringar som följs upp av audits. Vidare förklarar hon 

att företaget inte kommunicerar med mellanhänder eller agenter utan vill ha direkt 

kommunikation med sina leverantörer. CSR koordinatorn poängterar även att det viktigaste 

för företaget är att veta vart produktionen är och att detta är a och o varpå hon berättar att 

företagets leverantörer återfinns i Europa och Asien. 

 

Företag Z har hittills valt att utesluta märkningar eftersom detta innebär ett omfattande arbete 

med oerhört mycket resurser, som samtidigt begränsar väldigt mycket, och endast gäller en så 

liten del av sortimentet menar CSR koordinatorn. Vidare förklarar hon att företagets vision 

bygger på att ha en större påverkan eller förändring och att de hellre vill förändra lite på det 

stora hela än att ha en liten ekologisk kollektion. Eftersom det kan vara svårt för kunderna att 

hålla reda på olika märkningar menar CSR koordinatorn att deras Code of Conduct kan 

underlätta för dem. 

 

CSR koordinatorn berättar att företagets dagliga hållbarhetsarbete sker i form av en indelning 

av olika områden. Hon förklarar att man exempelvis arbetar med hållbara material såsom 

ekologisk bomull. Företaget arbetar med begreppen och delarna Reduce, Reuse och Recycle, 

att de försöker finna klimatsmarta lösningar, det vill säga att minska energi och koldioxid 

utsläpp samt stödja organisationer och utbildningar av olika slag. Detta menar CSR 

koordinatorn är ett kontinuerligt förbättringsarbete och att de som företag värderar att inte 

göra någon kund besviken.  

 

4.3.3. Hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete 
 

På företag Z finns diverse olika kommunikationskanaler internt såsom veckomail, möten och 

kickoffs berättar CSR koordinatorn. Hon menar att CSR är alla medarbetares ansvar men att 

ju större företaget blir desto svårare blir det dock att kommunicera informationen internt. 

Eftersom intresset för CSR är stort på företaget berättar hon att alla medarbetare vill veta mer 

och kunna dela med sig av sin förståelse till övriga såsom kunder och allmänheten.  

 

Idag berättar CSR koordinatorn att man kan läsa om företagets CSR arbete på deras hemsida 

vilken även är kommunikationskanalen för allmänheten. Hon anser att hemsidan har en bra 

beskrivning på företagets CSR arbete men att denna kan bli ännu bättre. Att erhålla 

märkningar skulle uppskattas hos kunderna forstätter hon, men samtidigt hoppas CSR 

koordinatorn på att kunderna hellre vill se en större effekt på världen. Företaget anser det som 

viktigt att kommunicera sitt CSR arbete men att det är svårt att avgöra hur mycket information 

som ska sändas ut berättar CSR koordinatorn. Frågan är på vilket sätt vi ska kommunicera 

vårt CSR arbete till kunderna menar CSR koordinatorn varefter hon berättar att företaget 

arbetar med att hitta balanser på informationsmängden i takt med att medarbetarna på kontoret 

får information om vad kunderna efterfrågar från butikerna. Vidare berättar hon att företaget 

också utfört omvärldsanalyser och poängterar jämväl att hon anser att företagets medarbetare 

skall kunna svara på grundläggande CSR frågor från konsumenter ändock inte speciellt 

ingående, utan att de i sådana fall skall hänvisa till CSR koordinatorns e-mail där hon 

personligen besvarar kunden. 
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4.3.4. Konkurrenter 
 

Företag Zs medarbetare känner stort engagemang och är i hjärtat bättre än sina konkurrenter 

anser CSR koordinatorn och förklarar att de inte är traditionella eftersom de vågar göra saker 

som innebär att de sticker ut från deras konkurrenter. Självklart påverkas vi av våra 

konkurrenter men vi som företag känner inte behov att göra samma saker som dem utan vi 

jobbar istället med vad som känns bäst för oss och det viktigaste för oss på företag Z är att vi 

medarbetare talar samma språk menar CSR koordinatorn. Frågan om företaget har en 

definierad kundbas kommer upp och CSR koordinatorn svarar att företaget har det men vill 

inte uttala sig om det. 

 

Vad gäller relationen med konkurrenterna så berättar CSR koordinatorn att de samarbetar med 

dessa mer än vad som kan uppfattas. Företaget är med i en kemikaliegrupp och i ett nätverk 

för vattenbesparing och renare produktion där hon berättar att företagen kommunicerar för att 

få kunskap eftersom alla står inför samma problematik. Det är alltid bra med ny kunskap och 

nya vinklar menar CSR koordinatorn och berättar att detta samarbete genererar i ett nätverk 

som hon anser vara bra för världen. Det är nämligen svårt när man som eget litet bolag vill 

ställa krav, och då är det bättre att arbeta tillsammans menar CSR koordinatorn. 

 
4.3.5. CSR och lönsamhet 
 

Bortsett från den stora koncernen har företag Z egna globala mål och strategier, och vilken 

hastighet man önskar nå dessa mål är upp till själva företaget menar hon. Ett framtida mål för 

företaget är att byta ut allt traditionelltmaterial till hållbart och arbeta med säkrat material 

fortsätter CSR koordinatorn och önskar att företaget i framtiden också kommer att 

kommunicera lite mer up to date vilket CSR arbete de gör varpå hon tror det skulle uppskattas 

från kunder. Huruvida företaget kommer att inrätta märkningar i framtiden vill CSR 

koordinatorn inte gå in på men hon svarar dock att företaget kommer att undersöka vad 

kunderna efterfrågar. Vid frågan om företag Z ser någon koppling mellan CSR och lönsamhet 

väljer CSR koordinatorn ytterligare en gång att inte kommentera. 

 

Det mål som företag Z har för sitt CSR arbete i framtiden är att hitta en kontinuitet, att de ska 

erhålla en utarbetad strategi som kontinuerligt ska följas upp och avrapporteras eftersom vi 

värderar att inte tappa fart, berättar CSR koordinatorn. För att göra det man sagt att man ska 

göra förklarar hon vidare att företaget måste hitta mätverktyg för detta, såsom 

konsekvensanalyser och riskbedömningar. Vi vill ju göra så mycket på det här företaget säger 

CSR koordinatorn men menar att man måste prioritera och föra ett strukturerat arbete för att 

hinna med att följa upp resultaten.Vårt ansvar som företag mot samhället är att vara proaktiva 

avslutar CSR koordinatorn.  

 

4.4. Fallstudie 4, intervju med delägaren på företag Å 
 

Företag Å producerar barnkläder som de säljer igenom olika försäljningskanaler. Förutom sitt 

eget varumärke säljer de även andra märken och livsstilsartiklar med hållbar inriktning. 

Företaget startades under 2000-talet och har sedan start haft fokus på ekologiska, naturliga, 

hållbara och närproducerade produkter. Det är två delägare som driver företaget samt runt tre 

anställda utöver dessa.  

 

Sedan start av delägarens företag har CSR varit en del av affärsidén, dock ej benämnt just 

CSR. Delägaren menar att de alltid haft med dessa frågor och varit mycket ifrågasättande mot 
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leverantörer, riktat in sig på bra kvalité och frågat om certifieringar. Hon har nu läst en kurs 

om begreppet CSR och har genom denna valt att börja sätta upp mer fasta ramar och policys 

som företaget skall följa, det har tidigare inte varit ett särskilt strukturerat arbete. I och med att 

det är hon som läst en CSR kurs så anser delägaren att det är hon som kommer skriva förslag 

på dessa ramar och att de sedan går igenom dessa tillsammans. Hon menar att företaget nu 

börjar bli så pass stora att de kan bli ifrågasatta om de inte har något strukturerat arbete kring 

CSR. Delägaren berättar att om inte deras hållbarhetsinriktade affärsidé inte fungerar, så skall 

heller inte företaget egentligen existera.  

 

4.4.1. Företagets definition av begreppet CSR  
 

Delägaren anser att i och med att de arbetar med barnkläder innebär begreppet CSR för dem 

att överlämna världen bra till nästa generation, vilket innebär både att ha med ett miljötänk i 

sin verksamhet samt att man tar ansvar för denna och inte bara tänker på pengarna. Vilket 

avtryck man vill lämna och vilken typ av företag man vill driva avslutar hon.  

 

4.4.2. Hur företaget arbetar med CSR  
 

Företag Å har valt att belägga sin större produktion nära Sverige, i Europa, för att på så vis 

lättare kunna ha kontroll samt minska transporterna. Här arbetar de främst med ekologisk 

odlad bomull som genom kontroller är bra färgad och behandlad, de har dock ingen 

certifiering på slutprodukten men strävar efter att kunna ha det. Den certifiering de vill ha är 

GOTS, för att den verkar mycket bra i och med att den kontrollerar i så stora och breda led, 

både miljö- och sociala aspekter. Detta, samt att flertalet andra varumärken som säljs i företag 

Ås butik har denna märkning, vilket underlättar för kunden. Delägaren poängterar att det 

kostar mycket att erhålla en certifiering, speciellt för så små kvantiteter som de tillverkar, och 

menar därmed att det i slutändan blir en prisfråga i och med att de inte vill höja priset mot 

slutkunden utan vill kunna stå för denna mellanskillnad själva.  

 

Delägaren anser att det är otroligt svårt att garantera säkerheter i leverantörsledet. Hon menar 

att även om företaget nu kommer att börja jobba med certifierade material så kan man ju inte 

veta helt säkert vad som sker. I dagsläget frågar de om garnleverantörer och besöker sina egna 

fabriker, men menar ändå att man inte kan garantera fullt ut. Att använda en certifiering 

poängterar delägaren inte handlar om att lägga över ansvaret på leverantören men att de 

bedriver ett så pass litet företag och att en certifiering ger en trygghet. Slutansvaret är alltid 

företag Ås, de måste stå till svars mot slutkunden, men att själva idén med en certifiering 

ligger i att någon har koll och kontrollerar.  

 

I dagsläget har inte företaget en Code of Conduct, men att upprätta en sådan ingår i det 

kommande arbetet kring CSR. Företaget har varit i kontakt med en organisation, vilka har en 

bra grund till uppförandekoder som skulle kunna fungera för företag Å. De har även gjort en 

riskanalys för olika länder för att se vilka problemfaktorer som finns i just det landet företaget 

producerar i och hur de ska bemöta dessa.  

 

På daglig basis främjar företaget hållbar utveckling i dess butiker genom att hantera sitt avfall 

bra samt att de försöker köpa mer produkter som har miljömärkning, lågenergilampor och 

liknande småsaker, menar delägaren.   
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4.4.3. Hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete  
 

Företaget kommunicerar sitt CSR arbete genom sin hemsida, som de för tillfället även håller 

på att bygga om där CSR, eller det namn de ger arbetet, kommer få ett större utrymme än i 

dagsläget. Men främst anser delägaren att de kommunicerar via att de pratar med kunderna i 

butiken. De har tidigare känt att de måste ha ett omfattande CSR arbete för att skriva mer om 

detta på hemsidan, att företaget kommer att bli ifrågasatt. Men de känner nu att de vill tala om 

för kunderna att de sätter ribban högt och faktiskt ligger mycket bra till jämfört med sina 

konkurrenter. Delägaren menar att vissa kunder till och med tror att de är en ekologisk butik 

och att alla deras produkter i butiken är ekologiska, trots att detta inte stämmer eller står 

skrivet om på hemsidan.   

 

På den nya hemsidan ska det finnas en mängd olika förgreningar där kunden kan läsa om 

såväl hur man tar han om sina kläder, hur man kan minska miljöpåverkan vid tvätt, hur man 

ger plagget ett längre liv helt enkelt. Valet att inte benämna fliken med CSR berättar 

delägaren vara att just ordet CSR kan kännas lite torrt och tråkigt utan att de hellre vill prata 

om det i andra former, men att om någon frågar om de arbetar med CSR är självklart svaret ja.  

 

Delägaren anser att de ofta får höra efterfrågningar från deras kunder, att de är väldigt 

medvetna. Det kan handla om att de vill försäkra sig om att produkterna är giftfria, 

ekologiska, eller bra tillverkade. Hon tror att det är lättare att handla som man efterfrågar när 

det kommer till barnkläder i och med att man inte vill ge barnet något dåligt. Hon menar att 

det är oerhört viktigt för dem att kunden ska känna sig trygg när de handlar hos företag Å, att 

de ska veta att det är bra grejer med en tanke bakom. De giftfria produkterna hade företaget 

långt innan efterfrågan började komma, vilket var en chansning via det högre priset för dessa 

varor, men delägaren menar att kunderna också lär sig med tiden och att det var ett lyckat 

beslut.  

 

4.4.4. Konkurrenter 
 

Delägaren kan inte sätta fingret på några särskilda konkurrenter i och med att deras butik har 

en speciell nisch på sina barnkläder. Hon menar att det finns en uppsjö av olika 

barnklädesbutiker som även har webbshop men att ingen har samma inriktning som dem. 

Vidare säger hon att de inte ser dessa butiker som konkurrenter eftersom företag Å inte skulle 

vilja göra det dem gör, att konkurrenterna har mer modekläder för barn, vilket de själva inte 

har. Eftersom delägaren nu läst en CSR kurs har hon blivit mer intresserad för att se hur andra 

barnbutiker kommunicerar sitt CSR arbete och har här upptäckt att de ofta kan kommunicera 

fel gällande märkningar och dess betydelse, vilket hon menar förvirrar kunden ändå mer. Att 

det blir svårare för dem själva att motivera ett högre pris om kunden inte förstår vad det är de 

faktiskt betalar för.  

 

Konkurrenters märkningar påverkar inte företag Å nämnvärt, delägaren menar att de först och 

främst handlar om att få en slutmärkning överhuvudtaget, GOTS, på sina etiketter och att 

kunden ska förstå var det innebär. Hon menar att det snarare är om kunden efterfrågar något 

specifikt som företaget försöker bemöta det, inte vad konkurrenterna gör.  

 

Delägaren tycker inte att företaget har någon speciell allmän konkurrensstrategi, hon menar 

att genom deras speciella nisch har de på ett sätt ett bredare sortiment och på ett sätt ett 

smalare sortiment, helt beroende på vad kunden efterfrågar.  

 



 

34 
 

4.4.5. CSR och lönsamhet  
 

Huruvida en produkt har CSR attribut eller inte anser delägaren mycket väl kan kopplas till 

ökad försäljning, hon menar att det beror på kunden men att överlag så är svaret ja, upp till en 

viss gräns. Även formspråket är en viktig del för företag Å, varpå delägaren tror att en 

blandning av CSR attribut och ett bra formspråk attraherar deras kunder mest.  

 

I och med nysatsningen på hemsidan och upprättandet av ramverket och en certifiering tror 

delägaren ha en positiv relation till lönsamhet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger 

hon och fortsätter, att man som kund känner sig trygg när man handlar hos oss är a och o, 

utifrån de förutsättningar som finns vill vi verkligen att kunden ska känna att de handlar hos 

oss för att vi har bra grejer.  

 

4.5. Fallstudie 5, intervju med kvalitetschefen på företag Ä  
 

Företaget Ä är ett konfektionsföretag som startades i början av 1900-talet och har runt 50 

stycken medarbetare i Sverige. Produktionen finns i Sverige och runtom i Europa. Det som 

kännetecknar verksamheten är att man är innovativ och man tänker långt och stort vilket 

gjordes redan från början. Företag Äs försäljning sker på en mängd olika marknader runt om i 

världen men mestadels i Europa. Informanten arbetar som kvalitetschef på företag Ä. 

 

4.5.1. Företagets definition av begreppet CSR 
 

Corporate Social Responsibility för företag Ä menar kvalitetschefen inte används generellt 

som term på företaget utan kan istället uppfattas som en ganska diffus bokstavskombination, 

men som ändock är väldigt verklig och närvarande. Vidare menar hon att det inte finns något 

namn för det CSR arbete som företaget gör utan menar att företagets filosofi är att inte låta en 

produkt lämna företaget innan de är fullständigt nöjda med den, från fiber till färdig produkt, 

från människa till miljö. Hon menar även att det är tack vare företagets fantastiska 

medarbetare som man sedan företagets start fattat så kloka och goda beslut.  

 

4.5.2. Hur företaget arbetar med CSR 
 

CSR frågorna ligger på kvalitetschefens bord och hon är den på företaget som ansvarar för 

dessa frågor. Hon leder samtidigt ett kvalitetsteam där tre stycken till ingår och ansvarar för 

olika områden som överlappar varandra. Tillsammans med teamet görs bedömningar och de 

lägger upp processer samt förslag till företagsledningen. Vidare berättar hon att företaget har 

som tradition att städa först innan man talar om vad man gjort, att detta tyder på ett 

grundläggande, gediget arbete. Med detta menar hon att man gör väldigt mycket 

ansvarsföretagande i företagsanda men sätter ingen CSR titel på det företaget gör.  

 

Företag Ä har alltid verkat lokalt på olika sätt såsom att donera resurser och material samt 

stötta lokala föreningar, på daglig basis förekommer det även sopsortering. Kvalitetschefen 

menar att det medvetna tänket funnits med sedan start men att detta sett ut på ett annat sätt för 

företag Ä. I och med att företaget vuxit från litet till stort och det medvetna arbetet alltid varit 

kontinuerligt menar hon att man sluppit undan den negativa publiciteten som kanske tvingat 

många andra företag att ta beslut som om att införa själva begreppet CSR.  

 

Vidare berättar kvalitetschefen att företag Ä alltid producerat i Europa, och alltid arbetat med 

de bästa leverantörerna vilket i sin tur inneburit att företaget säkrat att man varit på bra 
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produktionsenheter. Varför företaget valt leverantörer i Europa beror dels på att marknaden 

finns där, och att man erhåller ett visst kvalitetskrav och vet exakt hur detta skall göras 

förklarar kvalitetschefen. På så vis kan företaget effektivisera och förbättra ett moment istället 

för att förhandla om ett pris förklarar hon.  

 

På företag Ä kan man inte garantera några säkerheter alls i leverantörsleden fortsätter 

kvalitetschefen. Rent teoretiskt kan vi garantera ända ner till fiber men om något hamnar fel 

på vägen så kan vi inte garantera att hela ledet är säkert förklarar hon. Vi har ett enormt 

intresse i detalj och vi säkrar också varje komponent men inget företag kan, rent hypotetiskt, 

garantera någonting menar kvalitetschefen. Vårt ansvar som företag ligger i att hålla 

kompetensen på den nivå att vi kan säkerställa genom att ställa rätt frågor, men om något går 

fel hos leverantören kan det inte vara mitt ansvar för mitt ansvar blir då att ta reda på att vilka 

oklarheter som skett förklarar kvalitetschefen. Vi är dock väldigt närvarande och besöker 

regelbundet fabrikerna berättar hon. Resorna är mer än tjugo stycken per år berättar hon och 

varför företaget valt att vara såhär närvarande är för att de arbetar med hur man ska 

effektivisera och inte vad man ska kontrollera säger hon.  

 

Alla vävarna är Ökotex 100 vilket innebär att produkten som kommer ut ur väverierna är bra 

och godkända hos företaget. Har vi ett väveri som inte skulle klara Ökotex 100 så har vi även 

andra kravställningar. Beredningsverket, fortsätter kvalitetschefen, som bereder produkterna 

är ISO 14000 och Ökotex 1000 certifierade. Företag Ä har av praktiska skäl inte valt att visa 

någon märkning på sina plagg, dels för att varumärket är det prominenta och ska ge kunden 

den tilliten som hon eller han behöver samt den administrativa och komplicerade processen 

med att få ut Ökotex 100 per produkt. Detta har man valt i och med att det kan förekomma att 

produkten utgått från sortimentet när certifikatet väl kommer. 

 

Vidare menar kvalitetschefen att företaget nu är inne i processen att ta nästa steg och vidare 

till en större internationell nivå säger hon. Företag Ä levererar varor till många varuhus i 

världen och eftersom dessa också har ett arbete som fortgår och som ställer krav blir detta en 

kedjeeffekt menar kvalitetschefen. Det handlar alltså om en naturlig mognad som sker både 

internt och externt förklarar hon. Företagets Code of Conduct skrevs av kvalitetschefen för 

några år sedan och är just nu under revision av benchmarking hos ett externt bolag. Varför 

man valde att skriva en Code of Conduct var för att företaget då befann sig i ett nytt skede där 

företaget satte upp mål för att öka sin försäljning och produktion. Företagets uppförandekod 

är erkänd inom företaget men är mest bruklig mot leverantörerna.  Företagets Code of 

Conduct är inte publicerad och det finns liksom inget beslut på att göra detta heller säger 

kvalitetschefen och fortsätter berätta att hon aldrig fått en fråga externt kring hur företagets 

Code of Conduct ser ut.  

 

4.5.3. Hur företaget kommunicerar sitt CSR arbete 
 

Företaget som tidigare nämnt valt att lägga stor tyngd i att utföra ett grundläggande arbete 

innan man talar om vad man gör, vilket leder detta till att det inte finns så mycket information 

kring detta externt förklarar kvalitetschefen. Vi vill inte skriva något förrän vi vet exakt vad vi 

vill skriva förklarar hon och berättar att det är detta som marknadsavdelningen tittar på i 

dagsläget. Fortsättningsvis menar hon att på grund av detta medvetna val, får företaget inte så 

många frågor kring detta från kunderna. En annan anledning menar hon dels bero på att man 

som kund har viss förväntan på produkten i och med att den ligger i den dyrare prisklassen. 

Dock kan det förekomma någon enstaka fråga men då företaget enkelt svara på denna avslutar 

hon.   
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Vidare berättar kvalitetschefen att den kommunikation som förekommer externt till kunder är 

kvalitetsarbetet för plaggen. Företaget håller utbildning för butikssäljare där de får lära sig om 

allt från fiber till produkt eftersom det relativt ofta kan förekomma frågor om hur plagget ska 

skötas. Om det skulle vara någon fråga som butikspersonalen inte kan svara på förs denna 

vidare och kunden får inom snar framtid ett skriftligt svar. 

 

4.5.4. Konkurrenter 
 

Företag Äs ledord är att vara innovativa, vilket företaget bygger sin vision och mission kring 

och det är utifrån dessa vi bygger hela affären berättar kvalitetschefen. Inom denna affärsplan 

ingår CSR arbetet. Företaget har dock ingen generell konkurrensstrategi beroende på att de 

har olika konkurrenter på olika marknader och det skulle bli ganska tungrott om vi hade det 

menar kvalitetschefen.  

 

Företag Ä har idag inte någon definierad kundbas men eftersom plaggen avser främst män så 

är kunderna till viss del erkända men det handlar mest om hur kunden vill känna sig och 

uttrycka sig förklarar kvalitetschefen. Men sedan handlar det också mycket om att de som har 

råd och bryr sig om kvalitet och säger hon. Utmaningen för företaget ligger i att vinna det 

första köpet för har man köpt vårt plagg återkommer man menar kvalitetschefen. 

 

Företaget tror på att själva hitta de lösningar som är bäst för dem och kollar därför inte så 

mycket på vad konkurrenterna gör, de lägger inget fokus på konkurrentanalys i ett 

kvalitetsperspektiv. Vi är helt beroende av att hitta lösningar på hur vår problematik ser ut, 

inte andras, förklarar kvalitetschefen. Vi kan med nöje och stort intresse läsa andra företags 

rapporter och om deras CSR arbete men eftersom det inte är helt applicerbart för oss läggs 

ingen större tyngd på detta. Fram tills idag är det ingen av våra konkurrenter som har någon 

officiell märkning som vi känner till men skulle alla andra globala företag certifiera sig med 

till exempel EU-blomman så skulle vi självklart verifiera vad det är som sker och då skulle 

det inte vara något problem att certifiera oss. Men det är väldigt få märkningar som är 

internationellt gångbara fortsätter hon, och då gäller det att kunderna vet vad dessa 

märkningar innebär för att de ska ha en positiv effekt. 

 

4.5.5. CSR och lönsamhet 
 

Eftersom kvalitetsavdelningen inte har något med pengar att göra menar kvalitetschefen att 

denna fråga inte kan besvaras utifrån hennes position. Kvalitetschefen berättar dock att 

företaget har en effektiv och genomarbetad produktion vilket även kan generera fördelar sett 

från ett CSR perspektiv men också i ett lönsamhetsperspektiv.  

 

Den stora utmaningen är att man konstant jobbar med en utvecklingsprocess menar 

kvalitetschefen. Jag kan ju aldrig vara nöjd med mitt jobb för då har jag ju misslyckats utan i 

arbetet som kvalitetschef ligger att sträva mot konstant förbättring. Jag är först nöjd när jag 

själv inte behövs men textil är ju en föränderlig produkt så förändring, utmaningar och 

svårigheter kommer alltid uppkomma. Det ena är den fantastiska informationsbasen och det är 

andra är att man aldrig blir färdig. 
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5. Analys  
 
I denna del ställs företagens definition av CSR mot uppsatsens teoridel vilken behandlar olika 

definitioner av begreppet. Sedan, under rubriken CSR som strategi, kommer våra fallstudier 

ställas mot teorikapitlets ansvars och handlingssteg, hur de förhåller sig gentemot 

certifieringar och en eventuell Code of Conduct, samt hur detta kan leda till företagens 

differentieringsstrategi genom sitt CSR arbete. I analysens sista del, värdeskapande CSR, 

presenteras hur företagen skapar värde genom det CSR arbete de bedriver.  

 

Genom hela analyskapitlet går vi igenom företagen var för sig, detta för att förenkla 

förståelsen för respektive företag samt för att försäkra oss om att en jämförelse mellan 

fallstudierna inte sker.  I nästkommande kapitel följer en övergripande sammanställning av 

alla företagen i enlighet med uppsatsens forskningsfrågor och syfte.  

 

5.1. CSR definitioner 
 
Företag X 
 

På företag X definieras begreppet CSR som att man tar ett större ansvar än vad som är 

lagstadgat, att man gör lite mer än vad man måste, utan att beskriva några ingående delar. 

Detta kan kopplas till EU kommissionens definition av begreppet CSR, vilket kan vara den 

mest vidsträckta, som just poängterar att arbetet skall ske utöver vad lagen kräver. Vidare 

berättar utvecklingschefen på företag X att de gör väldigt mycket men att de inte kallar detta 

arbete CSR. För att gå tillbaka till EU kommissionens definition så står det även med där att 

begreppet innefattar sociala och miljömässig hänsyn i sitt arbete. Just den miljömässiga biten 

har framkommit vara mycket viktig för företag X, vilket kan ses något missledande eftersom 

de inte tycker att detta är en del av CSR. En anledning kan vara att företag X grundades under 

1800-talet, att ett miljöarbete för dem alltid varit ett miljöarbete och värderingsgrund, och inte 

en satsning som skett via CSR. Detta kan enlighet med Dahlsrud (2006) och Carrolls (1999) 

poängtera att miljöbiten faktiskt inte var inkluderad i de första definitionerna, utan att det då 

trycktes mer på att arbetet skulle ske på frivillig grund.  

 

Företag Y 
 

Produktionschefen på företag Y beskrev att begreppet CSR för dem inbegriper delarna miljö, 

ekonomi och samhällsaspekter, samt att deras eget fokus lagts på yttre miljö även om 

företaget anser alla aspekterna vara betydande. Denna definition kan liknas med Galbreath 

(2011) som menar att tanken bakom CSR är att skapa värde för intressenterna, att den 

ekonomiska tillväxten nås genom ett ansvarstagande miljö och socialt arbete. Varken företag 

Y eller Galbreath (2011) talar om något frivilligt arbete utan ser detta främst som en möjlighet 

att skapa värde, vilket för företag Y kan vara mycket betydande eftersom de är ett företag med 

sektioner på många platser i världen och kan anses vara ett stort företag.  

 

Företag Z 
 

På företag Z berättade CSR koordinatorn att företaget ser begreppet som ett ansvar och en 

attitydfråga, att delarna socialt, miljömässigt, etik och allmänt uppförande inbegrips. Även 

Grankvist (2009) talade om begreppet på liknande vis, författaren menade att nyckelordet är 

hållbart och ska värna om alla medborgares hälsa och välbefinnande, samt att miljön inte skall 

påverkas negativt. Detta pratar även Grafström, Göthberg och Windell (2008) om och 
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beskriver begreppet som att se vilken påverkan företaget har på samhället. Ingen av dessa 

författare, eller företag Z beskriver något ekonomiskt ansvar eller aspekter, vilket skulle 

kunna ligga som grund att företag Z är en del av en större koncern, genom vilka de enligt CSR 

koordinatorn nyttjar många delar, och som kan ha det övergripande ekonomiska ansvaret.  

 

Företag Å 
 

Delägaren på barnklädesföretaget Å beskriver CSR som att överlämna världen bra till nästa 

generation, att man tänker på miljön och inte enbart på ekonomisk avkastning. Att skapa 

värde för intressentbilden utan att förminska möjligheterna för kommande generationer att 

skapa värde är något som Galbreath (2011) talar om, vilket kan stämma bra hos företag Å. 

Delägaren menar även att det handlar om vilket avtryck man vill lämna, vilket Grankvist 

(2009) benämner som ett hållbarhetstänk. Att företag Å inte inbegriper några andra delar i sin 

definition kan som Dahlsrud (2006) beskriver handla om att en verksamhet ofta anpassar 

begreppet efter sin egen agenda och arbetssätt, något som delägaren poängterade genom att 

säga att eftersom de just arbetar med barnkläder får begreppet en speciell betydelse.  

 

Företag Ä 
 

Hos företag Ä är begreppet CSR en diffus bokstavskombination, men som samtidigt är väldigt 

närvarande. Detta påvisar Grankvists (2009) hypotes om att begreppet CSR har betydelse trots 

dess vidsträckthet. Kvalitetschefen på företag Ä menar att det inte funnits något uttalat CSR 

arbete tidigare, men att detta nu skall införas, även om de alltid arbetat med hållbarhet och 

miljötänk. I företagets stomme finns redan ett hållbarhets-, miljö-, och ekonomiskt tänk och 

ansvarstagande vilket de inte förens nu behövt sätta på papper, vilket kan påtryckas genom att 

deras kunder är många olika varuhus.  

 

5.2. CSR som strategi 
 

Företag X 
 

På företag X är utvecklingschefen tillsammans med kvalitetschefen ansvariga för CSR 

dimensionen vilket leder företag in på handlingsstegets mening att ansvaret för detta arbete 

åligger företagets arbetare och inte styrelse. Vidare berättar utvecklingschefen på företag X att 

ansvaret till viss del även kan ses ligga på resterande arbetare inom företaget genom en 

organisation där kemikalieanalyser till REACH listan ständigt utförs. Förutom att ha full 

kontroll över sin kemikalieanvändning så besöker företag X sin fabrik på årlig basis, 

återvinner samtliga avfall och kontinuerligt arbetar med vatten- och energibesparingsprojekt 

vilket för över företag X till ansvarssteget. Detta, då dessa val premieras av långsiktiga mål, är 

möjlighetsdrivet snarare än riskdrivet, svårt, kräver lång uppstarts tid och påverkar företagets 

policys. Att ansvaret för CSR, enligt utvecklingschefen, skulle kunna ligga på hela företaget 

för även företaget längre in på ansvarssteget i och med detta strategiska, långsiktiga val som 

skapar ett helhetstänk. I detta steg understryks verktyget policys, vilka företag X valt att inte 

använda sig av genom utvecklingschefens mening att det ju är en sådan avvägning hur många 

policys man egentligen vill arbeta med. Detta leder än en gång företag X mot handlingssteget, 

vilket även understryks genom användandet av märkningen Ökotex100.  

 

Sammanfattningsvis menar utvecklingschefen på företag X att deras CSR arbetes mål är en 

varumärkesstrategi, att arbetet ska skapa bra värderingar om företaget, vilket Löhman och 

Steinholtz (2003) menar är en av ansvarsstegets grundvalar, att ladda ett varumärke med bra 
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och trygga egenskaper. Detta, medan det mer reaktiva, vilket ligger i handlingssteget, 

motiveringen att när kunden efterfrågar något så svarar företaget på detta, inte förr.  

 

Den märkning som företag X använder sig av är som tidigare nämnt Ökotex100, vilket enligt 

Dagens Miljö (2006) är en tämligen vanlig märkning som bidrar till att företaget inte 

differentierar sig nämnvärt gentemot andra textilföretag, det är dock denna märkning som 

företag Xs kunder efterfrågat, vilket skapar värde hos företaget samt bidrar till lojala och 

nöjda kunder.  

 

Företag X har inte upprättat någon Code of Conduct, vilket enligt utvecklingschefen på 

företaget grundar sig i att det helt enkelt inte blivit av, hon noterade dock att en sådan 

eventuellt skulle upprättas. Detta val kan ligga i att företag X inte sett sina underleverantörer 

som ett problem eftersom de flesta ligger i Europa, vilket enligt utvecklingschefen minskar 

osäkerheterna generellt, samt en fabrik i Asien som de kontinuerligt, på årsbasis, besöker. Det 

kan även å andra sidan även visa på ett bristande intresse på ett ramverk kring skötseln och 

behandlingen av underleverantörer eller handla om ett steg i CSR arbetet som helt förbisetts. 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) kan en Code of Conduct användas för att trygga 

hanteringen av underleverantörer, vilket i förlängningen kan leda till en känsla av säkerhet 

hos företaget överlag.  

 

CSR som differentieringsstrategi för företag X grundar sig i en blandning av handlings- och 

ansvarssteget där de mest framträdande parametrarna är en blandnig av ett reaktivt och 

proaktivt synsätt, ett långsiktigt tänk och ansvar samt ett arbete som involverar såväl 

samhället i stort som företaget självt. Denna differentieringsstrategi kan också liknas vid den 

tredje strukturen av Yuan, Bao och Verbekes (2011) modell, att implementera CSR i 

företagskärnan. Här kan utläsas via intervjun med utvecklingschefen att företag Xs 

företagskärna utvidgats via CSR genom åren i och med att företaget de senaste fem åren 

börjat återvinna allt material. En annan struktur som också kan liknas vid företagets 

differentieringsstrategi är de tidigare nämnda författarnas sista och sjunde steg, att CSR 

implementeras genom ett samarbete med andra organisationer. Detta styrks av 

utvecklingschefen eftersom hon i intervjun berättade att företaget medverkar i en 

kemikaliegrupp samt har avtal med en återvinningsorganisation. Enligt studien kan företag Xs 

mål med CSR arbetet vara att ladda sitt varumärke med positiva och trygga känslor snarare än 

att utmärka och kommunicera ett specifikt uttalat arbete gentemot slutkund.  

Utvecklingschefen för företag X belyste att de överlag valt att hålla tyst om det CSR arbete de 

bedrivit just ur gransknings synpunkt och krav på kontinuerliga förbättrings åtgärder. Löhman 

och Steinholtz (2003) beskriver att ett företags samhällsansvar kan skapa ett företags 

värderingsgrund, vilket kan skapa immateriella värden hos kunden, vilket skulle kunna vara 

tanken hos företag X. 

 

Företag Y  
 

På företag Y är det produktionschefen som arbetar med miljöfrågorna samt övergripande 

kvalitet. Detta kan kopplas till Löhman och Steinholtz (2003) handlingssteg eftersom dessa 

frågor ej ligger på ledningens bord. Som tidigare nämnt medverkar produktionschefen 

tillsammans med företagets konkurrenter i den lokala miljö - och energigruppen vilket kan 

leda vidare in till författarnas ansvarssteg, där miljöfrågor tas upp som fortgår under 

fortlöpande basis. Dagens Miljö (2006) beskriver detta som en process som måste få ta tid för 

att arbetet ska bli välstrukturerat och effektivt och anser jämväl att företag som tillämpar 

riktmärken, i en strategi, ger hållbar affärsutveckling. Företag Ys kontinuerliga miljöarbete 
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stärks också av produktionschefen där hon i intervjun, belyst hur medarbetarna på 1970-talet 

blev allt mer medvetna om miljökonsekvenserna och hur de aktivt arbetat med dessa. Om 

företaget hade tagit bort vissa delar av deras miljöarbete hade dem haft problem menar 

produktionschefen och belyser detta som en strategisk fråga som företaget skulle kunna dra 

ännu större nytta av. 

 

Företaget försöker ha kontroll så långt bak i leverantörsledet som möjligt och 

produktionschefen menar att det är svårt att garantera säkerheter eftersom det innebär ett visst 

risktagande att arbeta med andra leverantörsföretag. Detta kan gå i enlighet med Löhman och 

Steinholtzs (2003) handlingssteg. Eftersom företaget har en Code of Conduct menar 

produktionschefen att de kan ställa krav på sina leverantörer som i sin tur kan minska 

riskerna. På grund av samhällets höjda ribba menar produktionschefen att företag Y måste 

vara proaktivt för att hela tiden ligga steget före vilket kan tänkas falla under ansvarssteget 

eftersom detta steg behandlar att finna nya lösningar som ingen annan tidigare funnit. Porter 

(1996) menar att företagen måste vara flexibla för att snabbt reagera på när konkurrensen och 

marknaden förändrar sig, samt att man som företag kontinuerligt måste sätta riktmärken för 

att uppnå bästa praxis.  

 

Produktionschefen berättar i sin intervju att företag Y kommunicerar sitt miljöarbete på flera 

olika sätt vilket tyder på att man vill visa vart företaget står i dessa frågor. Hon tror dock att 

kunderna skulle uppskatta om företaget kommunicerade sitt CSR arbete ytterligare, och anser 

det vara bra utifrån en konkurrenssynpunkt och mängden information skulle då kunna ses som 

en taktik gentemot företagets konkurrenter. Anskaffningen av företag Ys ena miljömärkning 

tror produktionschefen uppkom genom krav från kunderna, det vill säga en reaktiv handling i 

Löhman och Steinholtzs (2003) handlingssteg. Vidare berättar hon om hur företaget 

införskaffat två andra miljömärkningar och att de är generella för marknaden, vilket även här 

kan ses som en reaktion, som vidare följer under handlingssteget. 

 

CSR som differentieringsstrategi för företag Y grundar sig en blandning mellan 

handlingssteget och ansvarssteget varpå ett taktiskt och strategiskt CSR arbete ligger som 

grund för företaget. Företaget har både ett reaktivt och proaktivt arbetssätt som man med 

hänsyn till sina varumärken utmärker sig på. Enligt fallstudien kan företag Y utläsas som ett 

företag som gör mycket, men begränsar informationen om detta eftersom företagets kunder 

och allmänheten ej efterfrågar så mycket. Företag Y har sedan långt tillbaka arbetat medvetet 

med miljöfrågor vilket kan liknas vid Yuan, Bao och Verbekes (2011) första struktur, det vill 

säga att implementerat CSR i företagskärnan. Det förekommer även andra strukturer som 

författarna belyser i sin modell, och som företag Y kan gå i enlighet med. Detta kan vara 

företagets miljöarbete utvecklats och utvidgats genom åren, rutiner har anpassats till mer CSR 

orienterade på grund av företagets kunder och konkurrenter, samt genom samarbete med 

andra organisationer varpå produktionschefen medverkar i miljö- och energigruppen. 
 

Företag Z 
 

CSR koordinatorn på företag Z belyser att det är hon som utför det praktiska arbetet men att 

ansvaret och besluten angående CSR tas med företag Zs ledningsgrupp, att de tillsammans gör 

val som känns bra för dem själva och världen i övrigt. Vidare menar hon att CSR är en 

attitydfråga och att företag Z alltid brunnit för dessa frågor genom att avsätta resurser och tid 

och haft begreppet i bakhuvudet vid alla beslut som tagits. Allt detta tyder på att företag Z 

främst befinner sig i Löhman och Steinholtzs (2003) ansvarssteg genom ett långsiktigt 

värdeskapande, ett ansvarstagande, lång uppstartstid och att arbeta proaktivt. Att arbeta 
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proaktivt är något som CSR koordinatorn på företag Z benämner just med ord, och menar att 

ett sådant arbete är ett företags ansvar mot samhället. Vidare kan företaget inneha fler 

utmärkande drag för ansvarssteget genom att använda en Code of Conduct, arbeta framåt 

genom ett helhetstänk vad gäller dagligt hållbarhets arbete och genom att vilja byta ut mer och 

mer material mot miljövänliga sådana istället för att endast ha en miljövänlig kollektion här 

och där, vilket kräver genomtanke och kontinuitet. Visserligen kan vissa drag åt 

handlingssteget för företag Z ses, nämligen att företagets CSR arbete ses ingå i koncernens 

värderingsgrunder, och inte att de påverkar dessa samt att det som styr företag Zs CSR arbete 

är tid och kostnadsaspekterna, även om det sistnämnda även kan ses som en del inom 

ansvarssteget. Detta bidrar till att företag Z i största del befinner sig i ansvarssteget efterom 

CSR koordinatorn beskrivit att företaget arbetar med aktiviteter som är proaktiva, har en 

helhetssyn och påverkande på hela företaget, och främjar långsiktiga resultat och 

värdeskapande.  

 

Företag Z arbetar enligt en Code of Conduct genom vilken de skapar förhållningssätt för alla 

konventioner i världen. CSR koordinatorn på företag Z ser detta som ett kontinuerligt 

förbättringsarbete för att skapa förståelse och hantering av deras underleverantörs kulturer, 

lagar och regler. Enligt den intervjuade utesluter denna Code of Conduct en användning av 

övriga märkningar, samt att arbetet med att erhålla en märkning skulle vara för omfattande, 

vilket resulterar i att företaget inte använder några sådana. Detta strider mot Dagens Miljös 

(2006) mening att ett företag genom tillämpning av olika märkningar strävar framåt mot en 

hållbar affärsutveckling. CSR koordinatorn på företag Z påvisar sin medvetenhet om 

märkningar och belyser att företag Zs kunder skulle uppskatta om företaget erhöll en 

märkning. Denna motsättning kan ligga i att företag Z inte har utfört en konsumentanalys för 

att fastställa detta eller att prioriteringen inte ligger på att skaffa en märkning.  

 

CSR som differentieringsstrategi för företag Z, etablerar sig i strävan att arbeta med ett 

långsiktigt och grundläggande CSR arbete, som ligger i företagets värderingsgrund. Eftersom 

företaget vid start avsatte en hel resurs på CSR kan detta tyda på att de vid start implementerat 

CSR i företagskärnan. Företaget vill inte utmärka sig genom märkningar på slutprodukten, 

inte kommunicera sitt arbete nämnvärt mot slutkund utan kan ses som att de utför sitt arbete i 

tystnad. Enligt fallstudien kan företag Z ses som ett företag som vill genomföra mycket 

eftersom de bland annat tillsammans med sina konkurrenter sitter med i et nätverk för 

vattenbesparing. Struktur fem i Yuan, Bao och Verbeke (2011) modell, det vill säga att rutiner 

anpassas till mer CSR orienterade, kan också liknas vid företagets dagliga CSR arbete 

eftersom CSR koordinatorn menar att man utifrån CSR kan fatta samtliga beslut för företaget.  

Dock har företag Z valt att begränsa informationen om detta mot företagets kunder och 

allmänheten, även om det skulle kunna ha en positiv påverkan.  

 

Företag Å  
 

Porter och Kramer (2006) anser att CSR som konkurrensfördelar fått allt mer tyngd och nu 

prioriteras världen över. Företag Å har sedan de startade haft fokus på ansvarstagande vilket 

därför alltid har varit en del i affärsidén. Delägaren förklarar att hållbar utveckling är något 

som man på företag Å värderar och arbetar med på daglig basis och detta kan tyda på att 

företaget vill visa sitt ansvarstagande, som kan liknas vid ansvarssteget. Porter och Kramer 

(2006) menar att företag arbetat med socialt arbete under en längre tid men att de inte lyckas 

uppnå effektivitet eftersom de ej applicerat någon bra strategi. Delägaren berättar att företag 

Å nu vill sätta upp ramar och policys som man ska följa eftersom arbetet tidigare inte varit så 

strukturerat samt att företaget håller på att expandera. Att upprätta en struktur i sitt CSR 
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arbete kan tolkas som långsiktigt värdeskapande enligt Löhman och Steinholtzs (2003) 

ansvarssteg varefter Tidström, Larsson och Hassel (2008)  menar att ett företag kan gå från 

risk till värde om man ser över dessa punkter. En annan anledning menar delägaren till att 

införskaffa dessa ramar och policys är att man är kan bli ifrågasatt varför man inte har något 

strukturerat arbete kring CSR och enligt Löhman och Steinholtz (2003) ökar ett sådant 

agerande företagets trovädrighet i sitt arbete. 

 

För att lättare ha kontroll över och minska transporterna för företag Ås produktion har de valt 

att lägga denna i Europa berättar delägaren. Här har företag Å har gjort en riskanalys för sitt 

produktionsland och tittat på vilka problemfaktorer som finns för att de ska kunna bemöta 

dessa, förklarar delägaren. Denna åtgärd kan tolkas och leda fram till att företag Å vill minska 

riskerna i sitt samarbete med leverantören, vilken faller in under Löhman och Steinholtzs 

(2003) handlingssteg. Vidare menar delägaren på företag Å att det dock är mycket svårt att 

garantera säkerheter i leverantörsledet oavsett om man skulle börja arbeta med certifieringar 

eller inte. Delägaren belyser dock att slutansvaret är företag Ås och med hänsyn till det kan 

företag Å i denna fråga tänkas hamna under ansvarssteget. Vidare berättar hon att företag Å 

arbetar med ekologisk odlad bomull och tanken är att skaffa certifieringen GOTS på 

slutprodukten eftersom företaget erhåller fler produkter med denna märkning och på 

Naturskyddsföreningens hemsida benämns märkningen GOTS som bra miljöval och 

märkning i Sverige. Delägaren anser att det kostar mycket att certifiera sig vilket kan tolkas 

som en kostnadsfråga i handlingssteget varpå detta kan tänkas påverka resultaträkningen. 

 

I dagsläget har företag Å ingen formulerad Code of Conduct men delägaren belyser att 

företaget skall upprätta en sådan i det kommande arbetet eftersom man vill ta ett ansvar 

genom att upprätta policys för sina samarbeten. Löhman och Steinholtz (2003) menar att 

företag genom en Code of Conduct ger en tydlig redogörelse för vad som förväntas av andra 

aktörer som man interagerar med. Förutom hemsidan kommunicerar företag Å sitt CSR arbete 

genom att informera sina kunder i butiken berättar delägaren. Varför man valt att göra detta 

menar hon att företaget vill visa sina kunder vart man står samt hur högt man sätter ribban 

gentemot sig själva och sina konkurrenter. Dagen Miljö (2006) anser att företagens arbete bör 

kommuniceras utåt eftersom detta är en avgörande affärsmetod för framgång. Delägaren tror 

att med hänsyn till företag Ås nysatsning på hemsida och upprättande av ramverk, ha en 

positiv relation till företagets lönsamhet. Detta kan tolkas som en handling med vision om en 

påverkan för företagets resultaträkning. Porter och Kramer (2006) menar att om man ser på 

sitt CSR arbete med strategiska ögon, kan källan till stor utveckling sam framgång utläsas, 

dels för företaget själv men även för samhället i stort. 

 

CSR som differentieringsstrategi för företag Å grundar sig i en blandning av handlings - och 

ansvarssteget men med aningen mer framträdande ansvarssteg. På företag Å återfinns ett 

aktivt handlingstagande varpå man idag redan gör mycket för att främja ansvarsföretagande. 

Eftersom företaget haft fokus på hållbara produkter sedan start kan även detta företag liknas 

vid Yuan, Bao och Verbekes (2011) första struktur, där de implementerat CSR från start i 

företagskärnan. I takt med företagets expansion kan det utläsas att de har många planer som 

berör ett proaktivt arbetssätt där de siktar långt såväl i samhället och inom företaget självt. 

Detta kan också gå i enlighet med Yuan, Bao och Verbekes (2011) tredje struktur där CSR 

arbetet utvidgar företagets grundkärna. Enligt fallstudien är företag Ås värdeskapande mål 

med sitt CSR arbetet att genomföra en GOTS certifiering för den egna produktionen samt 

formulera en Code of Conduct inom företaget. Med detta, tillsammans med sin dagliga 

kommunikation mot kunder samt nysatsningen på hemsidan kommer företag Å kunna skapa 

ett starkare varumärke för sina nischade barnkläder. 
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Företag Ä 
 

Kvalitetschefen på företag Ä anser att CSR ansvaret ligger på hennes bord och att hon, 

tillsammans med andra ger förslag till ledningen, som i sin tur är beslutsfattare, vilket leder 

företag Ä in på ansvarssteget. Vidare berättar hon att företaget alltid på olika vis stöttat och 

donerat resurser till lokala föreningar, vilket för företaget mot handlingssteget där aktiviteten 

sponsring åligger. Förutom denna del som kan hamna under handlingssteget befinner sig 

företag Ä främst inom ansvarssteget. Kvalitetschefen berättade att företaget inte haft något 

uttalat CSR arbete, utan att det snarare är företagets fantastiska och kloka personal som alltid 

tagit bra beslut för såväl miljö och företag, tar stort ansvar för alla deras aktiviteter, 

sopsorterar, återvinner och donerar överblivna material istället för att kasta det. Vidare har det 

medvetna tänket funnits sedan start och bidragit till ett kontinuerligt förbättringsarbete. De 

besöker regelbundet fabrikerna och är väldigt närvarande där samt arbetar med certifieringar. 

Företag Ä arbetar enligt sin Code of Conduct och utbildar alla sina försäljare så att dessa skall 

kunna svara på samtliga frågor om plaggets tillverkan, påverkan och kvalité. Alla dessa 

faktorer kan hamna under ansvarssteget eftersom de skapar långsiktiga värden och resultat, är 

möjlighetsdrivet och sker genom policypåverkan. De gör inte reklam för något de inte 

verkligen arbetat igenom och gör hellre mer än vad de berättar.  

 

Företaget har inga märkningar på slutprodukten, utan arbetar som tidigare nämnt med tredje 

parts certifieringar, alla vävar som kommer ut från fabriken har Ökotex100, samt alla 

beredningsverk arbetar enligt ISO 14000. Enligt Dagens Miljö (2006) är ISO 14000 serien, 

med främst märkningen ISO 14001 en gedigen och välanvänd märkning som anses vara ett 

bra miljöledningssystem.  Märkningen Ökotex100 är som tidigare nämnt en relativt vanligt 

förekommande märkning, vilket inte bidrar till en speciellt utstickande effekt för företaget, 

men som inbringar en grundtrygghet. Företag Ä använder sig av en Code of Conduct, vilken 

författades för några år sedan, men som nu är inne på revision hos externt bolag. Detta kan 

tyda på att företag Ä vill hålla sin policy uppdaterad och korrekt eller kanske att den bör 

justeras med tanke på företagets expansion.  

 

CSR som differentieringsstrategi för företag Ä kan vara att genom en gedigen kvalité på 

slutprodukten, utan märkningar som kan bidra till förvirring hos kunden, ladda varumärket 

med positiva attribut som skall ge kunden trygghet och hållbarhetstänk i produkten. Företag Ä 

kan tänkas generera värde genom Yuan, Bao och Verbekes (2011) första struktur eftersom 

medarbetarna som kvalitetschefen angav i intervjun, tidigt och medvetet fattat goda och kloka 

beslut. Kvalitetschefen på företag Ä berättade att i och med deras något högre prisklass ska 

själva varumärket vara det prominenta och detta skall förmedla alla de positiva känslor 

kunden kan behöva och på så vis konkurrera ut andra varumärken med liknande produkter. 

Dessa värden skulle i enlighet med Löhman och Steinholtzs (2003) tankar vara både 

materiella och immateriella värden.  

 

5.3. Värdeskapande CSR 
 
Företag X 
 

Utvecklingschefen menar att man på företag X gör mycket som man inte kallar eller 

inbegriper i begreppet CSR. Vidare menar hon att alla på företag X mer eller mindre arbetar 

med CSR frågor eftersom de inom företaget har en kemikaliegrupp på eget initiativ. 

Utvecklingschefen menar också att alla på företaget vet hur viktig miljöfrågan är och berättar 

att man på tjänstemannasidan pratar väldigt mycket om detta. Burke och Logsdon (1996) 
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menar att ju mer CSR arbetet finns inom en central ställning och ligger i linje med affärsidén 

och visionen, desto bättre utveckling, trovärdighet och moral uppnås hos det anställda. Att 

frivilligt arbeta proaktivt, när ett företag gör mer än vad lagen kräver förklarar författarna 

tillsammans med begreppet centrality, att man strävar efter att nå en högre nivå. Företaget har 

avtal med en organisation angående sin återvinning, vilket kan tolkas som att företaget och 

organisationen här har skapat en gemensam affär som gynnar båda parter men också individer 

och samhället i stort. Detta menar Burke och Logsdon (1996) falla in under begreppet 

specificity som genererar ett värdeskapande. Utvecklingschefen berättar att företag Xs mål är 

att ha en klar CSR strategi som de kommunicerar utåt eftersom företaget tycker att detta är 

väldigt viktigt. Följade berättar utvecklingschefen att företaget försöker skapa ett immateriellt 

värde vilket kan bidra till att omvärlden skapar bra värderingar av företaget. När ett företag 

uppmärksammas utåt av exempelvis media eller myndigheter som Burke och Logsdon (1996) 

tar upp i sin värdeskapande modell, kan det i CSR sammanhang förekomma att det som är 

positivt förbises och att allt ljus hamnar på en negativ uppmärksamhet. Utvecklingschefen 

menar att om man säger att man gör något så skall man göra detta fullt ut men inte skriva för 

mycket eftersom det kan uppfattas som något utöver vad de faktiskt gör.  

 

Hur företag X försöker skapa värde genom sitt CSR arbete kan grundas främst i deras 

frivilliga arbete med miljöfrågor. Detta arbete kan liknas vid begreppet voluntarism som 

Burke och Logsdon (1996) tar upp i sin värdeskapande modell. Specificity samt visibility är de 

andra två begreppen som kan tänkas framträda i deras CSR arbete i och med att man främjar 

hållbar utveckling samt begränsar informationen utåt för att ej missuppfattas.  

 

Företag Y 
 

På företag Y menar produktionschefen att man arbetar med CSR frågeställningar dagligen 

men att dessa inte är så stora för företaget. Varför menar hon beror på att företaget har koll på 

sina kemikalier som de själva blandar i sitt egna beredningsverk. Vidare berättar hon att 

företag Y äger hela sin produktion vilket hon också anser vara en stor konkurrensfördel. Med 

hänsyn till detta så kan begreppet centrality från Burkes och Logsdons (1996)  värdeskapande 

modell liknas vid. Eftersom företaget valt att äga hela sin produktion kan detta tänkas ligga i 

linje med vad som ingår i affärsidén, företagets övergripande mål och visioner, där 

trovärdighet och moral hos de anställda på så vis uppnås enligt författarna. En annan 

anledning som kan tänkas styrka detta antagande är att produktionschefen berättade att 

företaget sedan start haft duktiga och medvetna medarbetare som insåg riskerna med utsläpp 

och kemikalier och började åtgärda detta, långt före andra företag som väntade tills lagen blev 

tvingande. I och med att företag Y tidigt började arbeta med dessa risker kan detta tänkas leda 

in företaget på Burkes och Logsdons (1996) begrepp voluntarism och proactivity. I denna 

situation pratar författarna om hur företag själva kan se sina svagheter genomgående och på så 

vis utföra ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

 

Vidare berättar produktionschefen på företag Y att man kommunicerar sitt miljöarbete internt 

samt på olika sätt externt. Eftersom företaget kan tänkas uppmärksammas via sin 

kommunikation externt kan detta ge både positiv och negativ visilibilty som Burke och 

Logsdon (1996) beskriver. Produktionschefen berättar att företaget ej gjort några mätningar 

på huruvida de ser någon koppling mellan CSR och lönsamhet men samtidigt säger hon att 

om företag Y hade tagit bort delar av sitt miljöarbete så hade dem haft problem. 

 

Hur företag Y försöker skapa värde genom sitt CSR arbete kan tolkas främst genom begreppet 

voluntarism, genom deras frivilliga och proaktiva arbete med miljöfrågor. Företagets ålder, 
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vilken kan tolkas generera kunskap, anser produktionschefen vara en bakgrund till företagets 

konkurrensfördelar. Proactivity är det andra begreppet som också kan tänkas vara en 

bidragande faktor till företagets position idag med hänsyn till det ovan nämnda. Dock menar 

produktionschefen att kunderna skulle uppskatta mer information kring det miljöarbete 

företaget bedriver vilket kan leda in analysen mot visibility, som i sin tur kan avgöra huruvida 

värdet kan skapas genom företagets kommunikation. 

 

Företag Z 
 

CSR koordinatorn belyser hur viktiga CSR frågorna är för företag Z, att företaget redan vid 

starten satsade en hel resurs på att arbeta med dessa frågor. CSR frågorna kan därmed i detta 

fall, utifrån Burke och Logsdons (1996) värdeskapande modell, tolkas ha en central ställning i 

företagets affärsidé. CSR koordinatorn förklarar att begreppet återfinns i samtliga beslut som 

fattas på företaget, vilket vidare kan leda in företaget under voluntarism som innebär att 

frivilliga beslut tas. Företag Z arbetar på daglig basis med hållbar utveckling, CSR 

koordinatorn belyser att man stödjer organisationer och utbildning i olika former, vilket kan 

anses vara en specificity där företaget donerar resurser till ett specifikt ändamål utan att 

garantera någon gentjänst eller vinst i företaget. Det som är övergripande för 

hållbarhetsarbetet menar CSR koordinatorn vara att företag Z ser detta som ett kontinuerligt 

förbättringsarbete inom vilket man inte vill göra någon besviken. Intresset för CSR är stort 

och medarbetarna vill veta mer för att kunna dela med sig av sin förståelse internt och externt 

menar CSR koordinatorn och företag Z arbetar med att hitta balanser på 

informationsmängden. En annan aspekt som kan tolkas vara inom specificity samt proactivity 

är att företag Z tillsammans med sina konkurrenter medverkar i en kemikaliegrupp där 

vattenbesparingsprojekt pågår. Utifrån denna tolkning kan man utläsa att företaget 

tillsammans med sina konkurrenter arbetar med ett projekt som kan nyttjas av samhället i stort 

och dels att företaget vill förbygga sitt arbete och vid eventuell uppkomst av kris. 

 

Hur företag Z försöker skapa värde genom sitt CSR arbete kan tolkas främst genom begreppet 

centrality i och med att deras mål för framtiden är att hitta en kontinuitet på sitt CSR arbete. 

Eftersom företag Z ingår i både en kemikaliegrupp samt ett nätverk för vattenbesparing och 

renare produktion, kan detta tänkas utläsas som proactivity genom att företagets medverkande 

och arbete kring detta kan förebygga eventuella kriser som de kan utsättas för. CSR 

koordinatorn menar att företagets ansvar mot samhället är att vara proaktiva, hitta smarta 

lösningar och bra kommunikationssätt så att kunderna förstår vad deras verksamhet gör. Detta 

kan liknas vid visibility där man genom sin kommunikation kan uppmärksammas från 

samhället, på gott och ont.  

 

Företag Å 
 

Företag Å har sedan start haft fokus på ekologiska, naturliga, hållbara samt närproducerade 

produkter vilket kan liknas vid Burkes och Logsdons (1996) begrepp centrality, eftersom 

detta varit en del av företagets affärsidé. Vidare kan detta ses genom företagets arbete kring 

hållbar utveckling där man hanterar sitt avfall vilket främjar författarnas begrepp specificity i 

och med att man gör något som gynnar företaget självt samt samhället i stort. Delägaren 

menar att när en produkts attribut innefattar CSR kan detta kopplas till ökad försäljning. Hon 

menar att företaget vill visa att det är lätt att göra rätt, vilket kan ligga i linje med Burkes och 

Logsdons (1996) voluntarism eftersom företaget frivilligt arbetar med ekologisk bomull samt 

har mål som innefattar ett framtida ökat värdeskapande kring CSR arbetet varpå de har planer 

på att inrätta en GOTS certifiering samt formulera en Code of Conduct.  
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Hur företag Å försöker skapa värde genom sitt CSR arbete idag kan tolkas främst genom 

begreppet centrality i och med att företaget haft fokus på detta sedan start och begreppet CSR 

varit en del av affärsidén. För framtiden kan företag Å tänkas kunna koppla sitt CSR arbete 

till visibility eftersom delägaren ser en koppling mellan lönsamhet och kommunikationen 

kring CSR attributen som avses företagets produkter. Voluntarism är också ett begrepp som 

lyser starkt eftersom delägaren under fallstudien redogjorde för sitt ansvarsfulla arbete idag 

och vad som planeras att göra i framtiden.  

 

Företag Ä 
 

På företag Ä förklarar kvalitetschefen att på grund av företagets personal, har man från start 

fattat goda och kloka beslut, vilka har grundat sig i en filosofi att ingen produkt får lämna 

företaget innan man är fullständigt nöjd med den. Detta kan liknas vid centrality genom att 

CSR arbetet, dock utan benämning, kan tydas ligga till grund för företagets filosofi och moral 

hos medarbetarna, vilket Burke och Logsdon (1996) beskriver i sin värdeskapande modell. 

Denna filosofi kan också liknas vid författarnas begrepp voluntarism varpå kvalitetschefen i 

fallstudien förklarar att medarbetarna på företaget gör väldigt mycket ansvarsföretagande i 

företagsanda men inte sätter någon CSR titel på detta arbete. Burke och Logsdon (1996) anser 

att ett frivilligt arbete innebär att ha en vilja att arbeta utöver vad lagen kräver som på så vis 

skapar värde.  Kvalitetschefen anser också att företag Ä tror på att själva hitta lösningar för 

den problematik de står inför och lägger därför inte ner resurser på konkurrentanalyser, vilket 

kan liknas vid proactivity i och med att företaget arbetar med sina svagheter och utför ett 

kontinuerligt förbättringsarbete kring dessa. Specificity är också ett begrepp som kan 

identifieras med företagets hållbarhetsarbete eftersom företag Ä enligt kvalitetschefen alltid 

verkat lokalt såsom att stötta föreningar, donerar resurser och material samt sopsorterar vilket 

inte garanterat någon gentjänst eller vinst för företaget. 

 

Hur företag Ä försöker skapa värde genom sitt CSR arbete menar kvalitetschefen främst ta 

form i att hitta lösningar, vilket kan tyda på ett proactivity arbete. Idag kan begreppet 

specificity tolkas som en stor del i företag Äs värdeskapande, vilket kan ses genom de lokala 

donationerna av resurser och material. Företagets arbete kan därför anses vara i linje med 

voluntarism och centrality eftersom man enligt kvalitetschefen alltid haft duktiga medarbetare 

som fattat goda beslut, vilka har varit den bidragande faktorn till att företaget befinner sig där 

det är idag. 
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6. Slutdiskussion 
 

I denna del presenteras uppsatsens slutdiskussion där vi utifrån våra forskningsfrågor för en 

analytisk diskussion för att se hur dessa hänger samman. Vi har valt att författa en 

sammanhängande text, utan underrubriker eftersom vi anser alla forskningsfrågor integrerar 

och är beroende varandra. Här kommer en övergripande bild att ges, där nya aspekter 

utifrån vår analys skapats.  

 

I underrubriken 6.1 presenteras konkreta slutsatser som ger svar på uppsatsens syfte, att 

skapa en förståelse för hur textilföretagen X, Y, Z, Å och Ä ser på sitt CSR arbete som 

konkurrensstrategi, samt nya slutsatser som formats under uppsatsens arbetsgång.  

 

Liksom Grankvist (2009) beskriver finns det en uppsjö av definitioner av begreppet CSR, 

vilket enligt våra fallstudier har sin anledning i att företag använder begreppet på ett vis som 

passar deras arbetssätt och företag. Det kan handla om huruvida ett företag består av en 

koncern, företagets ålder, värderingsgrund och attityd. Det kan handla om var företaget har 

sina underleverantörer, vilken påtryckning från kunder och anställda, och även hur deras 

konkurrenter beter sig. Till sist kan det även handla om vad företagen har för moralisk 

utgångspunkt och vad de väljer att prioritera. Enligt våra fallstudier definierar textilföretagen 

begreppet CSR som ett ansvar inom miljö, sociala frågor och ekonomi, där tonvikten många 

gånger ligger på miljöaspekter. Detta tyder på att begreppet CSR är väldigt särpräglat och 

omfattande, eftersom det innehar olika mening för olika företag, och kan därmed även ha 

olika betydelse för de som arbetar inom företaget. Hos textilföretagen kan vi, genom våra 

fallstudier, utläsa att mycket fokus lagts vid just miljöfrågor. Detta kan, förutom ett eget 

miljöintresse från företagens sida, även ha att göra med den stora mängd lagar och 

konventioner som återfinns inom det här området. Detta kan bidra till en diskussion kring 

huruvida den frivilliga aspekten inom just miljödelen för textilföretag i Sverige verkligen 

existerar, hur självmant och utöver vad lagen kräver det egentligen är.  

 

I och med dessa lagar och miljösystem, samt textilföretagens komplexa kedjor, anser vi att 

textilföretagen skulle gynnas mycket av att uppnå kontroll och förtroende för sina 

leverantörer. Aspekten kontroll är en mycket kostsam process, där företagen kontinuerligt 

följer upp, avrapporterar och utför förbättringsarbeten enligt sin policy. Detta, för att kunna 

garantera några som helst säkerheter över huvudtaget. Den andra aspekten, förtroende, kan 

tillsynes vara en billigare process men som kan kosta i slutändan när företagen städar upp, 

innan eller efter ett moment offentliggörs. Dessa två aspekter bidrar till en god relation mellan 

företagen och dess kedjor, varpå bägge bör hålla en viss standard för att företaget ska bli 

trovärdigt och vilja kommunicera sitt CSR arbete både internt och externt. För att kunna 

garantera säkerheter drar vi slutsatsen att företagen därför vill vara 300 procent säkra på 

kontrollen och förtroendet i sina kedjor innan någon kommunikation utåt sker. Här kan vi se 

en trend att de intervjuade textilföretagen strävar efter Löhman och Steinholtzs (2003) strategi 

kallad ansvarssteget vilken främjar ett långsiktigt hållbarhetstänk och ansvarstagande. 

Företagen är, vad vi kan uppfatta, inte nöjda med att endast arbeta på operativ och taktiskt 

nivå inom strategin handlingssteget, utan vill vidare differentiera sig gentemot 

konkurrenterna. Utifrån ovanstående fakta kan sägas att relationen mellan kontroll och 

förtroende är en svår balansgång som samtidigt förefaller vara en mycket kostsam process.  

 

Som en del av vårt arbete avsåg vi undersöka huruvida företagen kunnat avläsa någon typ av 

avkastning på sitt CSR arbete, något som vi anser vara en viktig faktor vid förståelse av 
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uppsatsens syfte. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att konkret se en positiv förändring 

i lönsamhet på kort sikt vid införandet av ett CSR arbete, men att man genom mätningar 

ändock kan utläsa ett helhetsresultat eller övergripande värdeskapande. Som kan läsas i 

fallstudiekapitlet har informanterna från företagen valt att ställa sig utanför allt som har med 

siffror att göra, de vill inte kommentera en eventuell koppling och relation mellan begreppet 

CSR och lönsamhet eller huruvida några mätningar gjorts. Detta påvisar vår tidigare hypotes 

om att ämnet i sig är komplext och ytterst känsligt. Genom att de företag vi haft kontakt med 

har ett CSR arbete som de konstant utvecklar samt är positivt inställda till en framtida strategi 

inom området, drar vi slutsatsen att en positiv relation mellan CSR och lönsamhet ändå ses 

inom företagen, vilket kan vara på ett långsiktigt och övergripande plan.  

 

Enligt undersökningen väljer de företag vi intervjuat att bedriva ett CSR arbete men som de 

inte valt att kalla för just CSR. De har i stället valt att kalla detta miljöarbete, ansvar, eller inte 

benämnt det med ett namn överhuvudtaget. De har framförallt inte valt att kommunicera allt 

de gör till sin slutkund, utan nöjer sig med att kommunicera en viss del, ett grundläggande 

CSR arbete. Detta styrker vår tidigare hypotes angående säkerheter, att ingen kommunikation 

ses utåt om inte denna maximala säkerhet och kontroll återfinns. Att sätta upp ramar tolkar vi 

bli allt mer aktuellt, samt att eventuellt börja kommunicera arbetet mer mot slutkund, att 

använda sitt säkra CSR arbete och säkra leverantörsled som konkurrensmedel. Detta kan vara 

ett svar på marknadens efterfrågan på att vilja köpa säkra produkter som främjar en hållbar 

utveckling, vilket även trycker på vår hypotes att företagen arbetar mot, och eventuellt genom, 

strategin ansvarssteget. Här kan en slutsats dras att efterfrågan erbjuder ett nytt värdeskapande 

moment, som många textilföretag väljer att lämna gensvar på.  

 

För att visa hur våra intervjuade textilföretag skapar värde genom sitt CSR arbete 

presenterade vi Bruke och Logsdons (1996) modell, där fem olika aspekter undersöktes. 

Genom analysen såg vi att de intervjuade företagen generellt anses ha en centrality inom 

respektive organisation eftersom man från start eller mycket tidigt haft ett medvetet tänk inom 

respektive företag. CSR har enligt fallstudierna mer eller mindre varit en central del i 

företagens ställningstagande och vision. I och med detta ställningstagande kan vi med hänsyn 

till analysen dra slutsatsen att genom att företagen haft detta gröna tänk och intresse för att 

lära sig mer präglas företagen även av voluntarism, att man frivilligt arbetar med dessa frågor. 

Huruvida detta sker frivilligt eller enligt vad lagen kräver ställer vi oss, som tidigare nämnt, 

oss aningen frågande till. Utifrån vår analys kan vi se att företagen arbetar med proactivity för 

att skapa värde eftersom man främst jobbar med att finna lösningar inför de egna 

utmaningarna som respektive företag står inför och inte kolla så mycket på konkurrenterna, 

vilket tyder på ett proaktivt arbete. Samtidigt ser vi en genomsyrande trend enligt företagen att 

med nöje snegla på konkurrenterna och deras arbetssätt angående CSR.  

 

Enligt fallstudierna förekommer ett kontinuerligt hållbarhetsarbete vilket tyder på en 

specificity som främjar företagen själva samt samhället i stort. Vad som anses vara en viktig 

del för företagen enligt analysen är att kommunicera deras CSR arbete men att de som ovan 

nämnt, väljer att hålla tillbaka på och begränsa detta eftersom visibility, det vill säga 

synligheten med att kommunicera, för med sig risker såsom att media eller myndigheter ska 

ge företagen negativ uppmärksamhet. Återigen ser vi begreppet säkerhet glänsa med sin 

närvaro, i och med att många av de intervjuade företagen valt att upprätta en Code of Conduct 

för att visa sin ståndpunkt gällande dessa säkerheter. Denna kan vara behjälplig både mot 

negativ publicitet och även som ett offentligt dokument mot slutkund och allmänheten. 

Företag Ä poängterar dock att de aldrig har fått en förfrågan om att visa sin Code of Conduct, 
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vilket bidrar till att denna policys relevans kan diskuteras utifrån ett värdeskapande 

perspektiv.  

 

I och med att företagen i fallstudierna definierar begreppet CSR som ett övervägande 

miljöansvar och arbetar främst med CSR inom detta område är det även här företagens 

certifieringar återfinns. Vi ser en övervägande trend att arbeta med samma märkningar som 

sina konkurrenter, vilket kan analyseras genom att företagen vill ligga på samma nivå som 

dessa, och att de vill arbeta med ett grundläggande CSR arbete. Vissa företag väljer dock att 

arbeta med mer sällsynta, och framförallt flertalet märkningar, vilket kan höra till att företaget 

har större muskler och har råd att inneha flertalet märkningar, att deras kunder efterfrågar 

detta, eller att de är måna om att förnya och förbättra sin CSR arbete genom dessa. Här bör 

återigen poängteras att det inte är helt ovanligt att dessa märkningar inte framträder på 

slutprodukten hos alla företag. Att ladda sitt varumärke med positiva och trygga associationer 

istället för att i detalj kommunicera sitt exakta CSR arbete är därmed en till slutsats vi utifrån 

undersökningen kan se alla företagen vilja uppnå. Företagen talar mycket om att värdet ligger 

i ett bra och starkt varumärke, och väljer, av flertalet anledningar inte att kommunicera 

begreppet CSR utan vill hellre ladda sitt varumärke med ett immateriellt värde.  

 

Som kan läsas i fallstudie ett med företag X berättade utvecklingschefen att när de publicerat 

en nysatsning inom ett CSR område på sin hemsida hörde en kund från USA av sig två 

månader senare för att höra hur utvecklingen sett ut, vad som hänt sedan de publicerade 

nyheten. Utvecklingschefen på företag X berättade att hon ansåg att den här nysatsningen 

varit mycket omfattande och att det kunde anses som självklart att de inte skulle hunnit med 

något mer sedan dess. Genom detta, och fler liknande exempel i fallstudierna, utläser vi en 

viss företeelse, nämligen att när ett företag börjar kommunicera sitt arbete så efterfrågas 

ständigt mer och mer. Att det nya arbetet blir en självklarhet, vilket bidrar till att grundarbetet 

med CSR ständigt utvidgas. Så fort något nytt presenteras, som ligger inom ramen för ett 

utvidgat CSR arbetet, kryper det sakta men säkert inåt mot ett grundläggande CSR arbete.  

 

Som resultat på fallstudierna vill vi, genom en egenuppritad modell kallad det grundläggande 

och utvidgade CSR arbetet, knyta an våra forskningsfrågor till syftet. Vi anser att 

textilföretagen i fallstudierna gärna väljer att lägga en stadig grund inom den inre ringen i 

modellen nedan och kommunicerar endast tillräckligt för att fylla ut denna, även om de 

intresserar sig allt mer för att flytta sig längre ut, och utvidga arbetet.  

 

 
 

Bild 3. (Egenuppritad modell) Grundläggande och utvidgat CSR arbete  

 

Utifrån uppsatsens undersökning och teoretiska del skulle slutsatsen att företagen bör besluta 

om de vill ligga kvar inom ringen för grundläggande CSR, att de arbetar och kommunicerar 

en gedigen CSR grund, eller om de vill förflytta sig till ringen för det utvidgade CSR arbetet 

CSR 
grund 

Utvidgat CSR 
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kunna dras. I den senare cirkeln måste de ständigt förbättras, förnyas och genom kundernas 

efterfrågan kommunicera sitt arbete. I och med att ett CSR arbete inom den yttre ringen enligt 

våra fallstudier ständigt faller tillbaka som ett grund CSR arbete, där kunderna återigen 

uppfattar arbetet som grundläggande, måste företaget här satsa stora resurser på sitt utvidgade 

CSR arbete. Detta har vi tidigare påvisat vara en kostsam process. Det är när företagen väljer 

att bedriva ett sådant arbete som de kan konkurrera specifikt genom sitt CSR arbete, sin CSR 

strategi, där motsatsen skulle kunna vara att konkurrera enbart med att ladda sitt varumärke.  

 

Utifrån slutsatsen och modellen i föregående stycke kan en bild av våra fallstudiers syn på sitt 

CSR arbete upprättas. Som tidigare nämnts väljer många av företagen i fallstudierna att ladda 

sitt varumärke med trygghet och bra associationer, och konkurrerar därigenom via sitt 

varumärke, och skulle därför kunna ligga inom ringen för ett grundläggande CSR arbete. Vi 

kan dock se en tendens att företagen är intresserade av att konkurrera mer specifikt genom sitt 

CSR arbete, i och med att ramverk och policys revideras och förbättras hos de intervjuade 

företagen. Företag Z har en vision om att förändra världen, men som kan ses tillsynes outtalat, 

men samtidigt kan uppfattas som en språngbräda mot det utvidgade CSR arbetet. Detsamma 

gäller företag Å, där visionen huruvida de ens skall existera som företag grundar sig i om 

deras hållbarhetsinriktade affärsidé fungerar på marknaden eller inte. CSR koordinatorn på 

företag Z och delägaren på företag Å kan härigenom ses som kulturbärare inom företaget 

eftersom de främjar det värderingsstyrda ledarskapet och har anammat en helikopter vision 

inom företaget och ser CSR arbetet som en strategifråga för ledningen. Genom denna 

helhetssyn har CSR arbetet förflyttat sig från en operativ och taktisk nivå till en strategisk 

fråga för företagens ledningsgrupp som nu kan genomsyra företaget som helhet. 

 

Vi anser att de intervjuade textilföretagens övergripande fråga skulle kunna vara inom vilken 

av den ovannämnda egenuppritade modellens cirklar lönsamheten egentligen finns att hitta. 

Detta kan bero på vilken typ av företag man bedriver och vilken typ av konkurrens man vill 

trycka på.  

 

En viss tendens kan även ses att de undersökta företagen nöjer sig med ett grundläggande 

CSR arbete, vilket inte behöver vara något negativt, utan tyngd bör läggas där prioriteringarna 

finns. Beroende på valet inom vilken cirkel man vill befinna sig kan ett arbete kring vilken typ 

av kommunikation som skulle kunna vara mest betydelsefull påbörjas samt ett ramverk för en 

konkurrensstrategi upprättas.  

 

Vi är av åsikten att textilföretagen X, Y, Z, Å och Ä värderar sitt miljö och CSR arbete högt 

men att det som håller företagen tillbaka är de kostsamma konsekvenser CSR arbetet innebär 

som konkurrensstrategi. Vidare har fallstudierna och teorikapitlet gett oss förståelse för hur 

känsligt begreppet CSR är, vilket gör det svårt att få en exakt klarhet i vad företagen anser, 

vad företagen gör, och vad företagen vill uppnå inom området CSR. Genom denna svårighet 

är vi av åsikten att vi ändock kunnat ge ett generellt svar på uppsatsens syfte, i och med att 

resultatet har gett oss kunskapen och insikten att CSR arbetet grundar sig så tidigt som i det 

enskilda företagets definition av begreppet.  

 

Genom studien har vi sett att arbeta med CSR har förändrats från en enskild del inom 

företagen till en helhet, det börjar allt mer utvecklas till en integrerad del av företagens 

verksamhetssystem. Arbetet har förflyttats från att ligga på en operativ och taktisk nivå till att 

vara en strategisk ståndpunkt som hjälper företag att positionera sig på marknaden och för att 

stärka konkurrenskraften. Det är en fråga som företagsledningen visar ökat intresse för 
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speciellt eftersom, genom att kvalitetssäkra CSR arbetet, kunna tjäna pengar på det och 

samtidigt arbeta mot en hållbar framtid.  

 

6.1. Slutsatser  
 

Definition, arbetsgång och värdeskapande 

Utifrån slutdiskussionen ser vi att alla dessa delar är tätt relaterade och integrerade med 

varandra. Beroende på hur företagen definierar begreppet CSR formas dess arbetsgång på ett 

karaktäristiskt vis. Detta i sin tur skapar förutsättningar för hur företagen kan skapa värde 

genom sitt CSR arbete.  

Från operativ till strategisk fråga  

Enligt slutdiskussionen kan även utläsas att CSR frågan har förflyttats från att vara en 

operativ och taktisk fråga till att ha uppnått sådant värde och relevans inom företagen att den 

nu ligger på en strategisk nivå. Företagen vill utarbeta en långsiktig strategi för hur de vill och 

ska arbeta med CSR för att på så sätt kunna generera lönsamhet samt eventuellt konkurrera, 

med detta värdeskapande arbete.  

Ämnets känslighet och säkerhet 

Att CSR är en mycket känslig fråga som ligger i tiden kan även ses i slutdiskussionen. Vi ser 

att företagen väljer att inte benämna sitt CSR arbete som just CSR, vilket enligt 

slutdiskussionen grundar sig i att säkerheterna i leverantörsleden, hypotetiskt, inte går att 

garantera.  Detta har lett till en bristande kommunikation utåt av rädsla för att bli granskade.  

Textilföretag X, Y, Z, Å och Äs syn på sitt CSR arbete som konkurrensstrategi 

Utifrån undersökningen och teorikapitlet skulle de företag som figurerat i uppsatsen inte tolka 

sitt CSR arbete som en nämnvärd konkurrensstrategi, men samtidigt poängterar företagen att 

de aldrig skulle välja att avsluta deras pågående CSR arbete, med betydelsen att 

kundprocenten då skulle kunna minska. Vad som vidare kan utläsas är att några av dem börjat 

intressera sig för att konkurrera specifikt med sitt CSR arbete.  

Som beskrivs i modellen det grundläggande och utvidgade CSR arbetet kräver en konkurrens 

via att arbeta med CSR mycket stort engagemang att ständigt ligga i framkant, ur 

konsumentens synvinkel, samt mycket stora resurser. Detta gör att många företag väljer att 

avstå att konkurrera med denna kostsamma strategi och stannar inom det grundläggande CSR 

arbetet, där varumärkesladdningen är det prominenta.  
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7. Övergripande reflektioner  
 
Att skriva ett arbete inom området CSR har för oss varit en utmaning, eftersom visionen att 

genom att erbjuda en transparant uppsats mellan textilföretag och begreppet CSR varit svår att 

genomföra. Vi har uppfattat ämnet som betydligt mer känsligt och komplext än vad vi vid en 

första anblick trott, vilket vi även sett påverkat uppsatsens slutresultat. Även om de företag vi 

arbetat med varit komplett anonyma genom hela arbetet, valde företagen ändå att justera och 

korrigera stora delar av de första utkasten av intervjumaterialet. Vi har inte heller med en 

anonym version av transkriberingen från intervjuerna som bilaga, utan endast 

intervjufrågorna, då företagen inte tillåtit detta. Detta, om något, tyder på ämnets känslighet.  

 

Genom arbetet har vi upplevt stor spänning, dels medan våra resultat på pappret vuxit fram 

men även då mer och mer korrigeringar från intervjuerna nått vår e-mail. Att arbeta med CSR, 

har vi genom vår uppsats sett vara ett hett ämne som växer sig allt större. Hos textilföretagen 

ligger ett starkt fokus vid detta ämne, de har verkligen sett möjligheten att konkurrera genom 

sitt CSR arbete. I uppsatsen har vi undersökt just dessa frågor, samt gett vidare förståelse 

kring hur deras arbeten ser ut i dagsläget och vart detta kan leda dem. CSR börjar bli en allt 

mer strategisk fråga som ligger på företagsledningens bord och intresse, vilket vi anser vara 

den största möjligheten till utveckling inom CSR, eftersom ledningsgruppens beslut kan 

genomsyra hela företaget.   

 

7.1. Förslag till vidare forskning  
 

Med vårt arbete som grund anser vi det vara otroligt spännande att göra en mer omfattande, 

kvalitativ om så är lämpligast, undersökning inom samma område men som erbjuder då en 

mer generell bild av hur textilföretag ser på sitt CSR arbete som konkurrensmedel. Att 

undersöka vilka strategiska val de står inför och hur de resonerar kring olika metoder att 

implementera CSR.  

 

Vidare anser vi det vara ytterst intressant att genomföra en liknande undersökning som vår 

egen men då den insamlade informationen ges tillåtelse att användas i sin helhet. Härigenom 

skulle ännu vassare slutsatser och analys kunna föras, vilket skulle kunna bidra till ett vidare 

steg i utvecklingen av CSR som konkurrensmedel. Detta skulle för enkelhetens skull kunna 

utföras på ett fåtal, eller ett specifikt företag.  

 

Till sist ser vi också en möjlighet att applicera frasen CSR som konkurrensmedel i ett större 

perspektiv och undersöka en större marknad, än enbart vårt valda geografiska område, eller 

vår valda bransch. Att ställa branscher, eller länder, mot varan i en jämförande studie för att 

reflektera över olika strategier, metoder och angreppssätt kan mycket väl ha en positiv effekt 

på en vidare utveckling inom området hållbar utveckling. Genom ett mer omfattande 

samarbete skulle diskussionen och arbetet kring CSR kunna utvecklas rejält.  
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Bilaga 1. Huvudområden inför intervjuer 
 

- Allmän information om företaget och dig som arbetar där 

- Företagets arbete med CSR 

- Företagets relation mellan CSR och kundgruppen 

- Företagets relation mellan CSR och lönsamhet 

- Hur företaget kommunicerar CSR arbetet utåt 

- Företagets bild av konkurrenternas CSR arbeten  

- Företagets allmänna konkurrensstrategi  

- Företagets mål med att arbete med CSR   



 

 
 

Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Allmänt om företaget och intervjupersonen  
- Vad gör ni på ditt företag? 

- Hur länge har företaget funnits? 

- Vad är din position i företaget? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Har du alltid haft samma position? 

- Hur många personer arbetar på det här företaget?  

- Hur många arbetar med samma frågor som dig?  

 

Del 1 
- Vad är CSR för ditt företag? 

- När började ni arbeta med CSR?  

- Vilka delar började ni arbeta med? 

- Varför började ni arbeta med dessa frågor? 

- Vad har hänt med ditt företags CSR utveckling sedan start?  

- (Vad tycker du om den utvecklingen? ) 

- Vems ansvar inom företaget anser du att CSR arbetet åligger? 

- Hur ofta tas CSR frågor upp på styrelsemöten? Vid behov eller när? 

 

Miljöfrågor  

- Hur arbetar ni med miljöfrågor inom ditt företag? 

- Vilka miljömärkningar arbetar ni med? 

- Varför valde ni just de märkningarna? 

- Hur stor del av företagets produkter är miljöcertifierade? (alt andra certifieringar)  

 

Sociala frågor  

- Hur arbetar ni med arbetsförhållanden i leverantörslandet i ditt företag? 

- Hur långt bak i leverantörsledet kan ni garantera ”säkerheter”? 

- När tycker du att ansvaret går över till leverantören?  

 

Hållbar utveckling 
- Hur arbetar ni med hållbarutveckling? 

- Vad gör ni på daglig basis i ditt företag för att främja hållbar utveckling?  

 

Kunder  

- Har ni en definierad kundbas? 

- Vad efterfrågar era kunder hos er? 

- Efterfrågar era kunder någon typ av CSR arbete? 

- Upplever du en förändring i kraven på att textilföretag tar socialt ansvar? 

- Hur hanterar ni detta? 

 

Kommunikation och kunder  

- Har ni information om ert CSR arbete mer än på er hemsida? 

- Hur tänkte ni som när ni valde att lägga upp just det som är där? 

- Brukar ni berätta för era kunder om vilket CSR arbete ni bedriver?  

- Hur kommunicerar ni ert CSR arbete till era kunder?  



 

 
 

- Kommunicerar ni alla delar av ert CSR arbete? Varför, varför inte? 

- Hur tror du att era kunder uppfattar ert företags CSR arbete? 

- Hur viktigt tror du att era kunder anser ert CSR arbete vara?  

- Ser du några svårigheter i att kommunicera ert CSR arbete till era kunder?  

- Vilken typ av språk använder ni när ni pratar om CSR till era kunder?  

 
Ekonomi  

- Hur ser ni på förehållandet mellan CSR och lönsamhet? 

- Har ni fått någon avkastning på ert CSR arbete?  

- Vilken typ av mätningar har ni gjort? 

- Har ni kunnat koppla ökad eller minskad försäljning till CSR arbetet?  

 

Code of conduct 

- Hur ser eran code of conduct ut? 

- Vem bestämmer hur den ska se ut? Vad som står där? 

- Hur ofta uppdateras den? 

- Vet alla i hela företaget om hur ert CSR arbete ser ut? Hur har ni kommunicerat ut det? 

 

Konkurrenter  
- Vilka är era största konkurrenter? 

- Hur arbetar dem med CSR? 

- Hur kommunicerar de sitt CSR arbete till sina kunder? 

- Vad tycker ni om deras arbete med CSR?  

- Påverkas ni av era konkurrenters CSR arbete? Hur? 

- Hur skiljer ni ert CSR arbete från dem?  

- Varför tror du att ni arbetar på olika sätt/ liknande sätt? 

 

Allmänt konkurrens  

- Är ert företag bättre än konkurrenternas? Varför, varför inte?  

- Vad anser du vara ert företags största styrkor gentemot era konkurrenter? 

- Vad tror du att era kunder uppskattar mest hos er? Varför väljer kunder er och inte era 

konkurrenter? 

- Har ni någon utarbetad konkurrens strategi? Hur ser den ut? (inte CSR) Har den förändrats sen 

ni började arbeta med CSR? Hur?  

 

Framtiden  
- Hur ser ert framtida arbete med CSR ut? Vad har ni för miljömål? Hållbarhetsmål? Sociala 

mål? 

- Vilka är era utmaningar i framtiden? 

- Hur tror du att utvecklingen kommer att fortskrida inom textilindustrin de kommande 5, 10,20 

åren?  

- Vad anser du vara det bästa med att arbeta med CSR? Svåraste?  

 

 

 

 

  



 

 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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