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Förord
Det finns många personer att visa tacksamhet till när det kommer till genomförandet och
resultatet av den här undersökningen.
Främst vill vi rikta ett stort tack till Företag X som erbjudit oss möjlighet att få ta del av deras
verksamhet. De har ställt upp på våra intervjuer och gett oss värdefull information och inblick
om sin verksamhet. Vi uppskattar den ärlighet som funnits vid tillfällen då känsliga områden
berörts.
Vidare vill vi tacka vår handledare Martin Behre för god vägledning som resulterat i att våra
tankegångar fått nya perspektiv. Vi värdesätter den tillgänglighet som funnits till att kunna
ställa spontana frågor under studiens gång. Tack för stöd och uppmuntrande kommentarer.
Vi vill även rikta ett tack till hjälpsamma och positiva klasskamrater som alltid funnits i
närheten för att kunna diskutera idéer och andra funderingar.
Slutligen hade inte undersökningen varit möjlig utan vårt goda samarbete. Vi som
uppsatsskrivare har under hela processen haft ett bra samarbete utan att stöta på några större
problem. Vi vill tacka varandra för att det funnits en öppenhet för diskussion och möjlighet att
utveckla kreativa resonemang.
Tack!
Emelie Erixson och Josefine Hellberg
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Today's textile and fashion industry is spread over a global network and has a great impact on
people and planet. How companies take responsibility for their impact on society and how
they are transparent about it is becoming an increasingly important question. This is referred
to Corporate Social Responsibility, CSR, which can be seen as an important tool to achieve
differentiation today. For smaller fashion companies, CSR can be a challenge due to limited
resources. Instead CSR should be seen as a source of opportunity and innovation that can be
implemented in the business to achieve increased profitability in a long-term perspective. The
purpose of this thesis was to analyze how small fashion companies on the Swedish market can
implement CSR and meet CSR criteria. The aim was also to practically apply an
implementation model used in the theoretical framework. A model of different levels of CSR,
CSR-activities and a summary of competitive advantages of CSR are also included in the
theoretical framework. A qualitative research with a case-study approach was used to answer
the research questions. Empirical data was collected through semi-structured interviews with
respondents from the case company and analyzed with an interpretive approach. Research
findings showed that for companies of this kind design- and buying department is the source
of innovation and opportunity for CSR, and CSR criteria can be met through activities in
these areas. The conclusion for this to be realized is that factors such as economic stability
and structure in the organization are needed. Further the research showed that limited
resources should be used in a step-by-step approach for the company to increase
accountability and simultaneously take advantage of the values given. With the creativity of
small fashion companies CSR can be embedded in the business and corporate vision in an
overall view. Due to the case-study approach results are limited to be generalized, but
nevertheless relevant for companies with similar circumstances. Because of the limited range
of practical examples in this specific field this thesis also provides a theoretical contribution.
The study was originally written in Sweden.
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Dagens textil-och modebransch är utspridd över ett globalt nätverk och har en stor påverkan
på människa och miljö. Hur företagen tar sitt ansvar för sin inverkan på samhället och visar
det utåt blir allt viktigare. Det här refereras till Corporate Social Responsibility, CSR, som
idag kan sägas vara ett viktigt verktyg för att uppnå differentiering. För mindre modeföretag
kan CSR vara en utmaning på grund av begränsade resurser, men genom att se det som en
källa till möjlighet och innovation bör det implementeras i verksamheten för att på sikt kunna
leda till ökad lönsamhet. Syftet med undersökningen var att undersöka hur mindre
modeföretag på svenska marknaden kan implementera CSR och uppfylla CSR-kriterier. En
del av syftet var att tillämpa en implementeringsmodell som användes i det teoretiska
ramverket. Vidare inkluderade teorin en modell för de olika ansvarsområdena inom CSR,
CSR-aktiviteter samt en sammanställning av vilka konkurrensfördelar CSR kan medföra.
Genom en kvalitativ metod med deduktiv ansats studerades ett fallföretag för att kunna svara
på forskningsfrågorna och uppfylla syftet. Det empiriska materialet samlades in via
semistrukturerade intervjuer med respondenter på fallföretaget och analyserades ur ett
tolkande perspektiv. Resultaten visade att innovation och möjlighet för företag av den här
sorten finns i deras design- och inköpsavdelning och att CSR-kriterier lämpligt uppfylls
genom aktiviteter inom de här områdena. Slutsatsen drogs att ekonomisk stabilitet och
struktur i organisationen är förutsättningar för att det ska kunna realiseras. Företagens
begränsade resurser kan nyttjas stegvist för att öka ansvarstagandet och samtidigt dra fördel
av de värden som skapas på vägen. Tack vare modeföretagens kreativitet finns möjlighet att
inkludera CSR som en helhet i företagens vision och verksamhet. Undersökningens
generaliserbarhet är begränsad på grund av fallstudiemetoden men anses trots det vara ett
relevant praktiskt bidrag till företag med liknande omständigheter. På grund av den teoretiska
litteraturens begränsade utbud av praktikexempel på ämnet ger undersökningen även ett
teoretiskt bidrag.
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1. Introduktion
Undersökningen utgår från diskussionen kring Corporate Social Responsibility, CSR eller på
svenska kallat företagets sociala ansvar. Begreppet är idag välkänt i företagsvärlden i
allmänhet och modebranschen i synnerhet. Den moderna diskussionen om CSR och dess
innebörd tog fart på riktigt under 1960-talet och har sedan dess varit ett omtalat ämne
(Carroll, 1991; Carroll & Shabana, 2010). I följande avsnitt presenteras först bakgrunden till
varför CSR som begrepp uppkommit. Vidare diskuteras tidigare forskning om problematiken
och möjligheterna med CSR för mindre företag, som hädanefter benämns SME1. Diskussionen
avslutas med formulering av syfte och frågeställning.

1.1 Vad är CSR?
En aktuell fråga idag är hur dagens behov kan tillfredställas utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina (Grankvist, 2009). Hur dagens företag agerar
och hur agerandet påverkar samhälle och miljö uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten
och dagens konsumenter har på så sätt fått en större inblick i företagens verksamhet och dess
följder (Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006; Claydon, 2011). Kraven och förväntningarna
på att företagen tar sitt sociala ansvar har därför ökat och att vara tydlig med vad som faktiskt
görs blir allt viktigare (ibid.).
Ansvar kan tas på flera plan och de mest frekvent använda perspektiven är det sociala, det
miljömässiga, det ekonomiska, det filantropiska samt ansvaret mot företagets intressenter
(Dahlsrud, 2008). Utifrån de olika perspektiven ska företagen ha en tydlig medvetenhet om de
följder som verksamheten ger och ha som målsättning att affärsbeslut ska ha en positiv
inverkan på alla intressenter (Jenkins, 2006). Innebörden av CSR har kommit att definieras på
flera sätt (Dahlsrud, 2008), och en vanlig definition som används är:
Företagens ansvar för deras inverkan på samhället, i en process som integrerar
sociala, miljömässiga och etiska intressen samt konsumentintressen i
affärsverksamheten och den grundläggande strategin.

(EU-kommissionen, 20112)

1.2 Varför CSR?
Uppkomsten av CSR-begreppet och dess innebörd har resulterat i en värdeförskjutning från
materiella till immateriella värderingar. Ansvar och värderingar är nu minst lika viktigt som
att ha överlägsna produkter och god service för att kunna konkurrera (Löhman & Steinholtz,
2003). Värdeförskjutningen ligger till grund i ett förändrat företagsklimat som blivit allt mer
komplext. I takt med globalisering arbetar idag företag i större nätverk och etablerar relationer
mellan landsgränser.
1

SME = Small- and Medium-sized Enterprises, små till medelstora företag som enligt EU:s definition består av
högst 250 anställda och har en omsättning på max 50 miljoner Euro. EU-rekommendation 2003/361:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_sv.htm
2
Definition av CSR, Europeiska Kommissionen 2011:
http://ec.europa.eu/sverige/europaposten/news/env_climate_cons_affairs_public_health/csr_news_20111027_sv.
htm
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Få företag äger egna fabriker vilket har lett till minskad möjlighet till kontroll över
leverantörernas arbetssätt. Utöver kontroll av att kvalitet och leverans uppfylls, medförs ett
ansvar för arbetsförhållanden och miljöpåverkan eftersom de nyttjar ländernas resurser
(Jenkins, 2005).
Textilindustrin är en av de mest globala industrierna och utgör en arbetsintensiv bransch på
grund av hög konkurrens och snabba förändringar. I försörjningskedjan agerar flera
leverantörer och underleverantörer, och dess utformning påverkar miljön och människorna
som arbetar i den. CSR är därför en viktig utgångspunkt i företagens arbete för att ta sitt
ansvar och textilindustrin har blivit en samlingspunkt för debatten (Andersen & SkjoettLarsen, 2009; Perry & Towers, 2009; Gupta & Hodges, 2012; Perry, 2012).
På den globala textil- och modemarknaden är exporten av svenskt mode stor och
konkurrenskraftig. Förutom stora företag som H&M finns en stor andel svenska SMEs som
nått framgång tack vare god kunskap och innovationsförmåga (Hauge, Malmberg & Power,
2009). Författarna beskriver att även svenska SMEs väljer strategin att förlägga produktion
utomlands för att istället kunna fokusera på att bygga ett starkt varumärke med hög
designnivå och effektiv distribution (ibid.).
Sedan det blev viktigt för företag att skapa ett varumärke och visa sina värderingar har CSR
varit ett viktigt verktyg för att stärka det arbetet. På grund av bättre kommunikation och
tillgång till information har förhållanden i försörjningskedjan lättare kunnat uppmärksammas
vilket ökat samhällets insyn i företagens verksamhet (Jenkins, 2005). Om media skulle
uppmärksamma ett företag som är oansvarigt får företaget en dålig image och konsumenterna
blir mer tveksamma till att handla från företaget. Eftersom konsumenter ofta är både
motivationen och utgångspunkten till vad företaget producerar är det här en situation som är
viktig att undvika. CSR kan således stärka bilden av ett varumärke genom att konsumenter
motiveras till att handla av dem (Perry & Towers, 2009; Gupta & Hodges, 2012; Perry, 2012).
Hauge, Malmberg och Power (2009) menar att konsumenter av svenskt mode uppskattar
design och ett tydligt varumärke, men att de samtidigt tänker allt mer på den etiska och
miljömässiga dimensionen.
	
  

1.3 Problemdiskussion och problemformulering
De stora modeföretagen arbetar idag aktivt med CSR och ser det som ett måste i sin
organisation, samtidigt som de mindre företagen har en begränsad möjlighet till samma arbete
(Jenkins, 2006; Fair Trade Center, 2010). I sin genomgång av tidigare forskning belyser Perry
och Towers (2009) att SMEs är mindre villiga till att investera i och implementera CSR på
grund av begränsade resurser och kunskap. Socialt ansvar ökar kostnaderna och det kan
upplevas som svårt och motsägelsefullt att kunna ta ansvar och tjäna pengar samtidigt, och
istället finns det en uppfattning om att endast en dimension åt gången är möjlig att maximera
(Husted & de Jesus Salazar, 2006; Husted & Allen, 2009).
SMEs ser därmed inte nyttan med CSR, utan uppfattar det som en risk och en belastning
eftersom det ökar kostnadsmassan, vilket minskar konkurrenskraften (Morsing & Perrini,
2009). Att ha konkurrenskraftiga egenskaper är enligt Hauge, Malmberg och Power (2009)
viktigt för de mindre svenska modeföretagen. Flera av dem har utvecklats nära varandra och
det finns en stor kunskap om sina respektive konkurrenter, därmed är konkurrensen högre.
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Konsumenterna av svenskt mode är trogna och uppskattar den svenska stilen och det innebär
att design och varumärke är betydelsefulla konkurrensmedel för att nå goda resultat (ibid.).
Istället för att se CSR som ett hinder bör ägare och ledning i SMEs utifrån sina personliga
värderingar motivera organisationen till att börja arbeta med det (Jenkins, 2006; Morsing &
Perrini, 2009).
Enligt Jenkins (2006) ska CSR tas i anspråk som en utmaning och möjlighet till innovation
och nytänkande, samtidigt som det enligt Perry och Towers (2009) också kan vara en
förutsättning för att uppnå maximerad vinst. SMEs har förutsättningen till att implementera
CSR eftersom de anses vara flexibla och mottagbara för förändringar och nya tankesätt. Det
finns ett stort antal SMEs i klädbranschen och därför finns utgångspunkt och möjlighet att de
kan göra påverkan i ett globalt perspektiv (Jenkins, 2006; Morsing & Perrini, 2009).
Porter och Kramer (2006:80) menar också att CSR är “en källa till möjlighet, innovation och
konkurrensfördel” som blir som mest strategiskt när företaget adderar den ansvarstagande
dimensionen till sitt erbjudande. Utgångspunkten i ett företags strategi är just att erbjuda ett
unikt värde som uppfyller kundens krav. Om CSR vidare adderas till hela försörjningskedjan
och dess intressenter, möjliggörs vinst då risker som minskar förutsättning för goda resultat
försvinner. CSR blir på det här sättet en länk mellan prestation och resultat och ett strategiskt
verktyg i affärsmodellen för att uppnå differentiering (ibid.).
Det kan konstateras att SMEs svårigheter att införa CSR beror på vinstkravet, och med
begränsade resurser räcker inte ekonomin till för att ta ansvar (Grankvist, 2009). Som nämnts
har kraven på transparens, graden av medvetenhet hos kunderna samt betydelsen av ett gott
företagsrykte ökat, och därför är CSR-arbetet mer eller mindre ett krav för att driva
verksamheten framåt. Som svar på de ökade kraven kan det enligt Löhman och Steinholtz
(2003) vara lätt att tro att lösningar på CSR är att skriva en etikpolicy eller anta en
certifiering, men svaret är att det krävs ett nytt tankesätt i hela organisationen. Det handlar om
att se möjligheterna med CSR och förstå och arbeta aktivt med företagets grundvärden och
inverkan på omvärlden. När ansvarstagande blir en helhet och naturlig utgångspunkt i
företagets samtliga beslut kan också lönsamhet skapas (Löhman & Steinholtz, 2003; Jenkins,
2006; Morsing & Perrini, 2009).
Utifrån den här diskussionen önskas det påvisas att trots tidigare påstående om att endast stora
företag upplever CSR som ett måste, finns det utifrån omvärldens ökade medvetenhet ett
behov av att vidare studera förutsättningarna och värderingarna hos SMEs som också
upplever att ansvarstagande blir ett externt krav. När det kommer till konkurrensfördelar
fokuserar svenska SMEs i modebranschen mycket på att skapa varumärke och visa upp sin
kunskap inom design. Utifrån påståendet om att CSR kan vara en del i konkurrenskraften är
det därför intressant att undersöka vilka fördelar det kan ge den här typen av företag, och hur
CSR kan implementeras utifrån de problem och möjligheter ett SME ställs inför. Studien
kommer därmed belysa hur begränsade resurser kan utnyttjas och bli till möjligheter vid
införandet av CSR och hur de olika ansvarsperspektiven kan nås samtidigt som de kan
utnyttjas.
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1.4 Syfte och frågeställning
Studiens syfte är att genom en fallstudie på ett svenskt SME i modebranschen, undersöka hur
SMEs i en viss kontext kan implementera CSR och uppfylla CSR-kriterier. Syftet inkluderar
tillämpning och prövning av en implementeringsmodell för SMEs.
Studiens mål att därmed att besvara följande frågeställningar:
1. Hur kan ett SME i modebranschen inleda implementering av CSR?
2. På vilket sätt kan ett SME i modebranschen uppfylla CSR-kriterier?
3. Vilka fördelar kan ett SME i modebranschen få med CSR?
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2. Teoretisk referensram
I följande avsnitt presenteras de teorier som kommer användas för att besvara
frågeställningarna. För att definiera CSR-kriterier används Carrolls (1991) pyramid som
visar de olika nivåerna av CSR ett företag kan uppnå. Ett miljöperspektiv har adderats som
en egen nivå för att förtydliga innebörden. Vidare används Jenkins (2009) ”Business
Opportunity Model” som teori kring hur implementering av CSR kan inledas och vilka
möjligheter CSR kan leda till. Avsnittet avslutas med sammanställd litteratur kring fördelar
med CSR samt en förklaring på hur teorin kommer att tillämpas.

2.1 CSR-pyramid
Carroll (1979) definierade tidigt innebörden av CSR och kom fram till att det krävs fyra
nivåer av ansvar för ett företag att uppfylla: ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt.
Utifrån det utformade Carroll (1991) senare en pyramid för att visa helhetsbilden av CSR.
Modellen gör en tydlig åtskillnad mellan vad som krävs, förväntas och önskas av ett företag
(Carroll & Shabana, 2010). Genom åren har modellen utvecklats till nya definitioner av CSRbegreppet. Grankvist (2009) nämner ekonomiskt, socialt, miljömässigt och etiskt
ansvarstagande, medan Retolaza, Ruiz och San-Jose (2009) inkluderar socialt, ekonomiskt
och miljömässigt ansvarstagande. Det sociala ansvaret kan motsvara Carrolls (1991)
filantropiska. För att ta fram den definition på CSR som vår teori utgår ifrån inkluderas det
miljömässiga ansvaret till Carrolls (1991). På så sätt överensstämmer definitionen också med
Europeiska Kommissionens CSR-begrepp som togs upp i bakgrunden. Då det juridiska
ansvarstagandet kan ses som en förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas kommer
det inte diskuteras vidare.
– Ekonomiskt ansvar är utgångspunkten för CSR
och en förutsättning för att överväga de andra
ansvaren. Det grundar sig i att företag alltid har
varit den ekonomiska byggstenen i samhället
med uppgift att producera varor och tjänster som
ska möta konsumenters behov och generera
vinst. Ansvaret är idag större och innebär även
att vara stabilt lönsamma, upprätthålla en hög
nivå av effektivitet och en stark konkurrenskraft
(Carroll, 1991).
– Juridiskt ansvar innebär att företagen förväntas
följa de lagar och regelverk som verksamheten
grundar sig i. Ett rättsligt ansvar visar att
företagen driver en rättvis verksamhet som följer
de statliga och lokala föreskrifter som gäller. Ett
framgångsrikt företag uppfyller sina rättsliga
skyldigheter och tillhandahåller varor och
tjänster som minst uppfyller de rättsliga
minimikraven (Carroll, 1991).
Figur 1 - Carrolls Pyramid (Carroll, 1991)
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– Etiskt ansvar handlar om det som utöver skrivna regler förväntas eller förbjuds av företagets
intressenter. Det ekonomiska och rättsliga ansvaret täcker vissa normer men det behövs också
ett tydligt krav om etik. Ansvaret handlar om normer eller förväntningar som återspeglar vad
konsumenter, anställda, aktieägare och samhället förväntar och ser som rättvisa och skydd
mot deras moraliska rättigheter (Carroll, 1991).
– Filantropiskt/socialt ansvar relaterar till företagens handlingar som går i hand med
samhällets önskningar om välfärd och goodwill. Det finns en önskan om att företaget ska
investera sina resurser i form av pengar, lokaler och anställda till mänskliga ändamål, och
agera som en god samhällsmedborgare. Den här nivån av CSR ses som frivillig då en del
företag anser att de tar ett socialt ansvar bara genom att anse sig själva vara goda medborgare
(Carroll, 1991). Samtidigt menar Retolaza, Ruiz och San-Jose (2009) att ansvaret är en
förutsättning för fortsatt överlevnad. Grankvist (2009) förklarar att ansvarstagandet blir
lönsamt om företaget i sin tur får något tillbaka från samhället.
– Miljömässigt ansvar är viktigt eftersom företag använder naturliga resurser och råvaror i
produkternas förädlingsprocess (Retolaza, Ruiz & San-Jose, 2009). Medvetenhet om
produktens livscykel från tillverkning till slutanvändning behövs och det är viktigt att förstå
vilken miljöpåverkan produkten har under sin livstid. Om medvetenheten finns kan företagen
lättare se ansvaret som en strategi för att minimera produktens miljöpåverkan och inse vilka
för- och nackdelar en förändring kan medföra, miljömässigt och ekonomiskt (Siegel, 2009;
Grankvist, 2009; Ho & Choi, 2012).

2.3 CSR-aktiviteter
Begränsningen med Carrolls (1991) modell är enligt Claydon (2011) att den endast definierar
vilka nivåer som kan uppnås men inte hur de kan nås och därför ges här förklaring på CSRaktiviteter. Begreppet innebär värdeskapande aktiviteter som uppfyller ansvar och görs utöver
företagens eget intresse. Det kan innebära att sociala och miljömässiga värden adderas till
tillverkningsprocesser och produkter, att de anställda främjas och utvecklas eller att företaget
på olika sätt organiserar sig i samhället (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). CSRaktiviteter medför kostnader för företag då det kräver utgifter i form av till exempel avgifter
för certifieringar och dyrare material och arbetssätt i försörjningskedjan (Weber, 2008; Husted
& Allen, 2009; Ho & Choi, 2012).
Peloza och Shang (2011) talar också om värdeskapande och definierar det som något som
skapas när företaget möter sina intressenter i olika ageranden. De kategoriserar CSRaktiviteter i tre typer: filantropiska, affärsrelaterade och produktrelaterade. Filantropiska
aktiviteter relaterar till donationer, välgörande marknadsföring eller sponsring av evenemang.
Affärsrelaterade aktiviteter handlar om att ta ansvar i försörjningskedjan, minska
resursanvändning samt att engagera sig i sociala och etiska frågor. De produktrelaterade
aktiviteterna innebär att förbättra kvalitet på produkterna eller erbjuda mer miljövänliga
alternativ.
Även Jenkins (2006) nämner i en studie om CSR och SMEs flera exempel på CSR-aktiviteter.
De indelas utifrån miljö, medarbetare, försörjningskedja och samhälle. Aktiviteter som nämns
i de olika kategorierna är bland annat återvinningssystem, medarbetarprogram och aktiviteter
för de anställda, långsiktiga partnerskap och stödprogram för leverantörer samt donationer
och stöd till projekt i samhället.
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2.4 CSR och affärsmöjligheter för SMEs
SMEs har som tidigare nämnts svårigheter att implementera CSR på grund av begränsade
resurser men Campbell (2007) menar att deras egenintresse ändå kan driva dem till att
engagera sig i CSR-aktiviteter. Jenkins (2009) menar också att CSR främst är en motivation
från morala värderingar inifrån företaget och att SMEs inte ser det som en direkt
konkurrensfördel. Hur CSR kan möjliggöra för konkurrensfördelar diskuteras av Grayson och
Hodges (2004) och utifrån deras teorier utvecklade Jenkins (2009) ”Business Opportunity
Model”, tillämpad för SMEs. Modellens syfte är att visa hur CSR kan implementeras för att
det ska medföra möjligheter och fördelar för företaget.
Grayson och Hodges (2004) beskriver möjligheterna med CSR som tre dimensioner:
innovation av produkter och tjänster, nya marknader eller nya affärsmodeller. Innovation i det
här avseendet innebär förnyelse eller förbättring av produkter till att inte bara ge ekonomiskt
värde utan även ett socialt och miljömässigt värde. Det kan vara en nödvändighet för att
överleva långsiktigt på en nischad marknad (Bos-Brouwers, 2010), eftersom det kan gynna
såväl samhället och miljön som företagets egen konkurrenskraft (Porter & Kramer, 2006).
Enligt Grayson och Hodges (2004) måste CSR integreras i företagets kärna steg för steg, och
inte adderas som en yttre faktor till organisationen. Då blir risken att CSR uppfattas som
något som distraherar och tar fokus från ordinarie verksamhet. Jenkins (2009) modell visar i
fem steg processen över hur möjligheter med CSR realiseras, och baseras på en studie av
fallföretag som redan kommit långt med sin implementering. Då den här studien är baserad på
ett fallföretag som är i en inledningsfas med CSR kommer endast modellens tre första steg
presenteras. Stegen är: (1) sätta värderingar, (2) avgränsa och (3) realisera.

Figur 2 –“Business Opportunity Model”, (Jenkins, 2009)
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Det första steget i modellen (1) handlar om att sätta värderingar genom att företaget definierar
sin egen uppfattning av CSR och översätter det till företagsprinciper. Värderingar sätts
lämpligt av ägare och är viktiga när nya idéer övervägs och för att förstärka
entreprenörsandan i företaget. Jenkins (2009) studie visar att en vanlig uppfattning av CSR
som koncept är att det måste integreras i varje del av verksamheten och vara en värdering som
finns uttryckt i företagets vision och mål. Viktiga parametrar i steg (1) är att inkludera alla i
företaget, tänka kreativt och att sätta starka mål vid sidan av vinstmålen. Företag bidrar till
samhället genom att gå med vinst och anställa folk och utan lönsamhet kan de inte existera,
likaså är CSR till viss del meningslöst om företaget misslyckas på andra plan.
SMEs styrka är att ha en bra kommunikation internt, men de anses ha svårt att engagera
personalen till CSR. Därför är det viktigt att SMEs ser över var företaget har störst inverkan
och startar sitt förändringsarbete där. I steg (2) avgränsas därför områden där CSR är mest
betydelsefullt. Här är det viktigt att hålla en öppen dialog med interna och externa intressenter
för att CSR-arbetet ska bli mer effektivt och möjligheterna med det kunna tas fram. Jenkins
(2009) beskriver också att det krävs en “Change Agent” (hädanefter kallad förändringsaktör)
inom företaget som driver frågan om CSR.
Det tredje (3) steget är utgångspunkten för att uppnå konkurrensfördelar från CSR och innebär
att se över vilka möjligheter som går att realisera utifrån de förmågor som finns i
organisationen. Flexibilitet och innovativt tänkande är nyckelord för att klara utmaningen att
söka marknadsdrivande möjligheter som på samma gång uppfyller samhälls- och miljökrav.
Det är enligt Jenkins (2009) viktigt att det finns en vilja att hämta kunskap från externa källor
i det här steget för att få tillgång till kompetens och information.

2.5 Monetära och icke monetära fördelar med CSR
Weber (2008) diskuterar hur CSR kan ge företaget fördelar och ekonomiskt värde och delar in
fördelarna i monetära och icke monetära. Monetära fördelar innebär att de kan mätas med
ekonomiska mått och icke monetära fördelar att de inte direkt kan mätas med ekonomiska
mått. Fördelarna är ökade intäkter, minskade kostnader, riskreducering, ökat värde i
varumärket, förbättrade relationer med intressenter, förbättrat företagsrykte, ökad tillgång till
kapital, samt legitimitet på marknaden.
2.5.1 Monetära fördelar
Ökade intäkter uppstår genom ökad försäljning och större marknadsandelar då CSR möjliggör
för innovation av produkter eller nya marknader (Lee, 2008; Weber, 2008; Husted & Allen,
2009; Jenkins, 2009) och genom ökad vilja hos konsumenter att betala premiumpriser (Husted
& Allen, 2009; Peloza & Shang, 2011). Indirekt ökar också intäkter när värdet i varumärket
ökar. Varumärkets värde ses som en ekonomiskt mätbar fördel då det kan reflektera det
finansiella värdet varumärket har för företaget om det skulle säljas (Weber, 2008).
Vidare kan företag välja att engagera sig i CSR för att minska på risker och kostnader
(Kurucz, Colbert & Wheeler, 2008; Weber, 2008). Riskerna relaterar främst till hur företagets
intressenter kan uppföra sig på ett sätt som leder till ekonomiskt negativa konsekvenser för
företaget. Att aktivt engagera sig i CSR-aktiviteter ses därför som en sorts försäkring för att
det inte ska uppstå någon konflikt i de olika intressentrelationer ett företag befinner sig i
(Godfrey, 2005; Weber, 2008; Zyglidopoulos, Georgiadis, Carroll & Siegel, 2012).
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Ett exempel är missnöjda kunder som bojkottar produkterna vilket leder till minskad
försäljning och lägre intäkter. Om företaget tappar sitt goda rykte och tvingas bygga upp en
ny image kan också ökade kostnader uppstå. De här två faktorerna har ofta att göra med att
företaget framställs negativt i media och därmed blir sårbara inför sina intressenter. Media har
ett stort inflytande i frågan om CSR eftersom de uppmärksammar minsta lilla felsteg
(Godfrey, 2005; Weber, 2008; Zyglidopoulos et al. 2012).
2.5.2 Icke monetära fördelar
Varumärket är resultatet av känslor, intryck och erfarenheter som kopplas till ett företags
identitet (Arent & Brettel, 2010) och i form av rykte och image kan det ses som en icke
monetär fördel (Weber, 2008). Det kan inte direkt mätas med ekonomiska mått men har en
indirekt påverkan på företagets konkurrenskraft och ekonomiska resultat (Weber, 2008;
Kurucz, Colbert & Wheeler, 2008). CSR anses öka det positiva ryktet om ett företag och leda
till goda relationer med företagets intressenter (Schnietz & Epstein, 2005; Kurucz, Colbert &
Wheeler, 2008; Lee, 2008; Weber, 2008; Luo & Bhattacharya, 2009; Perry & Towers, 2009;
Arendt & Brettel, 2010). När nya kunder har attraherats och lojala kunder fortsätter
konsumera på grund av den positiva bilden kan företaget skilja sig från konkurrenterna och se
ökat värdet i sitt varumärke (Weber, 2008; Husted & Allen, 2009; Arent & Brettel, 2010;
Peloza & Shang, 2011).
Vidare uppstår ekonomiskt värde då ett gott rykte också motiverar de anställda till att stanna
kvar i företaget, samt lockar ny kompetent personal (Jenkins, 2006; Kurucz, Colbert &
Wheeler, 2008; Lee, 2008; Weber, 2008; Hammann, Habisch & Pechlander, 2009; Perry &
Towers, 2009; Davies & Crane, 2010). Gott rykte påverkar även investerare som kan skapa
ekonomiskt värde genom ökad tillgång till kapital (Weber, 2008; Perry & Towers, 2009) och
leverantörer i försörjningskedjan som får bättre förtroende och därmed ökar sin produktivitet
och arbetsmoral. Pålitlighet är en viktig utgångspunkt för att skapa hållbara
leverantörsrelationer (Kurucz, Colbert & Wheeler, 2008; Perry & Towers, 2009). En
ytterligare fördel med CSR som nämns av Weber (2008) är ett så kallad säkrat tillstånd att
verka på marknaden, baserat på den sociala acceptansen från samhället.

2.4 Tillämpning av teori
Carrolls (1991) pyramid visar hur CSR bör omfatta hela företaget och samtidigt som
ekonomiska ansvaret är en del av den menar Vogel (2006) att CSR kan leda vidare till ännu
bättre ekonomisk prestation. Att företagens verksamhet är lönsam är viktigt eftersom de har
ett stort inflytande på samhället (ibid).
Företagen kan med hjälp av CSR få fördelar i form av differentiering och konkurrensfördelar
vilket leder till goda ekonomiska resultat (Vogel, 2006; Lee, 2008; Carroll & Shabana, 2010).
Genom att investera i filantropiska aktiviteter kopplade till företagets vision kan det vara
möjligt (Vogel, 2006). Eftersom varumärket har en stark koppling till företagets vision och
identitet är det en viktig faktor vid differentiering. CSR har visats vara betydelsefullt för det
här då det skapar en bra relation med företagets intressenter (Arendt & Brettel, 2010). För att
det här ska ge positiva resultat måste produkt- och konsumentvärde stegvis matchas. CSR blir
inte bättre genom att spendera mer pengar på det än vad konkurrenterna gör, för höga
direktinvesteringar betyder nödvändigtvis inte att konsumenter direkt ser ett ökat värde i
företaget (Peloza & Shang, 2011). En förutsättning för att CSR-aktiviteterna ska resultera i
fördelar måste dock transparens och öppenhet finnas (Vogel, 2006).
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CSR handlar om att prestera bättre ekonomiskt genom att värna om både sin kärnverksamhet
och sitt ansvar för ett bättre samhälle, att göra gott för att prestera bra (Vogel, 2006). Med
hjälp av Jenkins (2009) ”Business Opportunity Model” undersöks möjligheten att tillämpa
den för att visa hur ett företag inleder sin CSR-implementering och finner möjligheter med
det. Därmed tittar vi på hur företaget definierar CSR och hur det kan översättas till deras
principer. Då SMEs stöter på begränsningar med CSR ser vi i nästa steg över vilka områden
och aktiviteter som kan avgränsas och realiseras samt hur realiseringen kan ge
konkurrensfördelar. Teorin om konkurrensfördelar utvecklas till hur en fördel kan leda till nya
fördelar och värden. Eftersom CSR-pyramiden visar hur CSR ska ses som en helhet i
företaget kommer paralleller till den dras kontinuerligt under genomgången av de olika stegen
för att slutligen kunna dra slutsatser om våra forskningsfrågor.
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3. Metod
Utifrån studiens syfte och frågeställning krävdes en insamling av empiriskt material baserat
på en viss kontext ett företag befinner sig i. I följande avsnitt görs en genomgång av
undersökningens olika moment och de resonemang som förts kring valen av metod.

3.1 Studiens design och ansats
Utifrån syfte och frågeställning valde vi att göra en nulägesanalys över de olika delarna som
ligger till grund för företagets verksamhet. För att möjliggöra tillämpning av teoretisk
referensram önskades en bild av ett modeföretags process, principer och värderingar.
Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsstrategi genom en fallstudie med
deduktiv ansats. Det är en relevant metod eftersom den innebär djupare förståelse genom
tolkning och analys av ett falls nuvarande situation utifrån en viss kontext (Yin, 2007), i vårt
fall ett CSR-perspektiv. Studien grundar sig i den deduktiva ansatsen då teori styrde
insamlingen och tillämpningen av det empiriska materialet. Ansatsen förknippas främst till
kvantitativa metoder men anses vara lämplig även vid kvalitativa studier inom
samhällsforskningen (Bryman, 2008). Undersökningens första steg var därmed att samla in
tidigare forskning för att skapa förståelse och utforma ett eget ramverk kring CSR. För att få
en röd tråd har problemdiskussion och teori utformats och utvecklats om vartannat då CSR är
ett omfattande ämne och visade nya infallsvinklar under arbetets gång.
För att undersöka fallföretaget genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer (se
intervjuguide i bilaga 1-5) som anses vara lämpliga i kvalitativa studier. Valet baserades på att
en intervju kan ta upp specifika teman utifrån referensramen samt möjligheten att ställa
uppföljningsfrågor vilket kan ge en bättre förståelse (Bryman, 2008). Intervjumetoden i en
fallstudie lämpar sig då den är målinriktad och direkt fokuserar på fallstudiens
frågeställningar (Yin, 2007).
Vidare studerades företagets årsredovisningar, nyhetsartiklar om företaget samt rapporter från
självständiga organisationer där företaget omnämns. Årsredovisningarna och artiklarna
fungerade som hjälpmedel till att få en helhetsbild av företaget och hur deras situation ser ut
idag. Rapporten fick vi från företaget som en del av bakgrunden till deras upplevda situation
idag.

3.2 Fallstudie
Fallstudier har ofta tillämpats i de undersökningar som gjorts inom samma ämnesområde och
det var den första anledningen till varför metoden valdes till den här studien. Fallstudiens
process inleddes genom att fallet valdes efter definition av CSR som specifikt ämnesområde
(Yin, 2008). Fallstudien är en studie om hur CSR kan implementeras och hur CSR-kriterier
kan uppfyllas och ge nya möjligheter i ett SME i modebranschen, genom att beskriva, förklara
och förstå ett modeföretag i sin egen miljö. Bryman (2008) kallar vår typ av fallstudie för ett
exemplifierande fall som väljs för att det kan representera en kategori av fall eller utgöra en
passande kontext för en viss forskningsfråga.
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För att få tillgänglighet till ett fall valdes intressanta företag ut som kontaktades via mail.
Urvalet blev på så sätt målstyrt (Bryman, 2008). Den typ av företag som tillfrågades var
mindre designföretag i klädbranschen då vi ansåg att det redan fanns mycket studier kring
stora klädkedjor. Fallföretaget önskade vara anonymt och kommer därför benämnas Företag
X.

3.3 Urval av respondenter
Den första kontakten med fallföretaget togs med en slumpmässig person då mail skickades till
företagets allmänna informationsadress. Den första kontakten på Företag X blev då deras
sortimentssansvarige. Därefter fick vi kontaktuppgifter till de respondenter vi ansåg vara
lämpliga att intervjua för att täcka organisationens olika avdelningar. På så sätt kom vi i
kontakt med företagets VD, design- och marknadsansvarig samt en butikschef.
Studien har baserats på ett målstyrt urval som tillhör icke-sannolikhetsurvalen, vilket enligt
Bryman (2008) är en passande metod vid kvalitativ forskning. Urvalsmetoden ansågs lämplig
då det inte fanns någon känd urvalsram att dra ett stickprov ifrån. Istället ville vi komma i
kontakt med tillgängliga personer som ansågs vara relevanta för undersökningen.

3.4 Semistrukturerade intervjuer
Empiriinsamlingen gjordes som tidigare nämnts med hjälp av semistrukturerade intervjuer på
grund av dess flexibilitet och respondenternas möjlighet till att utforma svaren på sina egna
sätt (Bryman, 2008). Eftersom studien utfördes på flera respondenter var det viktigt att ha en
viss struktur med bestämda frågor för att kunna inleda till en dialog och få svar på våra
specifika frågeställningar.
Två av intervjuerna genomfördes på Företag X:s kontor och respondenterna upplevdes som
trygga i sin situation, vilket enligt Bryman (2008) är en viktig faktor. Vi turades om att ställa
frågorna och var noga med att inte överrösta varandra. Samtalen spelades in med
mobiltelefoner samtidigt som anteckningar fördes för att förstärka vissa citat och försäkra
respondenten om att vi var aktiva lyssnare. När de officiella intervjuerna var klara och
inspelningsmaterial stängts av, fortsatte diskussionerna spontant en stund till.
Två av intervjuerna genomfördes per telefon då respondenterna önskade det på grund av
tidsbrist. Samtalen spelades upp på högtalartelefon och spelades in direkt på datorn. En av oss
ställde frågorna och den andra lyssnade och förde anteckningar som ett komplement till
inspelningen. Kommunikationen fungerade bra och vi upplevde att respondenterna var
koncentrerade på att svara på frågorna trots att vi inte kunde se vilken miljö de befann sig i.
Den femte intervjun genomfördes i en av företagets butiker. Intervjun avbröts vid ett tillfälle
på grund av att respondenten var tvungen att hjälpa en medarbetare, men tack vare det fick vi
möjlighet att ta del i en vardaglig händelse i respondentens arbete.
Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna var vi medvetna om att en så kallad
intervjuareffekt kunde uppkomma vid situationer då följdfrågor eller omformuleringar av
frågor skulle behövas. Vid ett fåtal tillfällen uttryckte respondenterna att de inte förstod frågan
och vi fick då förklara eller omformulera den på ett så neutralt sätt som möjligt. Likaså ställde
vi följdfrågor vid flera tillfällen när vi upplevde att respondenten inte gav ett tillräckligt
uttömmande svar eller berättade något vi blev intresserade av att veta mer om.
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3.4.1 Intervjuguide
Utformningen av intervjuguide gjordes med åtanken att frågorna skulle vara kopplade till de
teorier som tagits fram. Vi ville komma åt en nulägesbild över företagets olika processer för
att se vad för typ aktiviteter som skulle kunna tillämpas för CSR. Därför ställde vi frågor som
berörde respondenternas arbetsområde. Vidare ville vi komma åt företagets värderingar och
respondenternas egen syn på CSR. Eftersom vi undersökte flera avdelningar på företaget
formulerades vissa frågor specifikt utifrån respondentens yrkesposition. Intervjuguiden
inleddes med några enkla allmänna frågor för att respondenten skulle få en chans att bli
bekväm med situationen, och avslutades med en öppen fråga om respondenten ville göra
något ytterligare tillägg. På så sätt gavs en chans att förtydliga tidigare uttalanden.
Även om en semistrukturerad intervjuguide kan utgöra öppna ämnesområden valde vi att
formulera flertalet frågor för att inte tappa fokus under intervjuerna. Frågeställningarna fick
dock inte vara så pass specifika och förutfattade att de hindrade andra synsätt och idéer att
komma fram. Det skulle gå emot det verkliga syftet med en kvalitativ undersökning (Bryman,
2008). För att komma åt rätt nulägesbild och undvika att respondenterna svarade det som
borde svaras var vi därför noga med att formulera vissa frågor neutralt utan betoning på ordet
CSR. När det empiriska materialet sedan analyserades utgick vi från ett tolkande perspektiv,
då vi ville förklara företeelser utifrån språket och se vad respondenterna faktiskt säger
(Bryman, 2008). För att se hur svar kring olika processer kunde anpassas till en CSR-kontext
försökte vi genom tolkning finna ny innebörd och läsa mellan raderna.

3.5 Studiens tillförlitlighet
Trovärdighet i studiens empiriska resultat motiveras då intervjuer genomförts med flera
personer på fallföretaget. Det har gett en tydligare bild av varje avdelnings process och
informationen har kommit direkt från avdelningsansvarig. Samma frågor ställdes till flera
personer som svarade oberoende och ovetandes av vad övriga respondenter sagt. På så sätt
kunde teman och uttryck som togs upp av flera respondenter noteras och då utgå från att
informationen var tillförlitlig. Därför menar vi att en tydlig och trovärdig bild av företaget
kommit fram. Däremot vet vi att respondenterna var medvetna om vårt syfte att studera CSR
och möjligtvis anpassade sina svar utifrån det. Trovärdigheten i svaren kan därför vara
minskad, men det upplevdes att det fördes en öppen dialog där respondenterna svarade ärligt
och spontant. För att stärka pålitligheten ytterligare kan det förtydligas att vi båda aktivt
deltog under alla intervjuer och därmed kunde återge en objektiv bild av vad som sades.
Vi är medvetna om att den valda forskningsdesignen är begränsad till att kunna appliceras på
andra typer av företag (Bryman, 2008), eftersom studiens fall handlar om modeföretag som
kan skilja sig åt. Då en nulägesanalys och tät beskrivning av ett företags organisation görs
begränsas överförbarheten av resultaten. Begränsningen påverkas ytterligare av att vårt valda
företag befinner sig i en omstruktureringsfas där kontexten kan vara ändrad om en ny studie
görs vid ett senare tillfälle (ibid.).
I samband med en enfallsstudie minskar möjligheten för starka resultat (Yin, 2007), men valet
av endast ett fall motiveras av vår önskan att få en mer detaljerad helhetsbild av fallet. Företag
X ansågs representera ett specifikt och unikt fall som vi ville studera närmare och därför är
det mer logiskt att bara välja ett fall (Yin, 2007). Det specifika i fallet ligger i den kritik för
bristande CSR-arbete företaget får trots att det finns många andra modeföretag i samma
storlek som inte heller dem arbetar tydligt med CSR.
13

Att genomföra en flerfallsstudie kräver dessutom enligt Yin (2007) mer resurser, och vi ansåg
att det var komplicerat att testa flera fall av CSR i modeföretag då de har kommit olika långt i
sin implementeringsprocess. Det blir därför svårt att göra en korrekt bedömning och
jämförelse. Det finns också en risk att fokus skulle hamnat på att just jämföra fallen istället för
att fokusera på syftet.
Kvalitativa undersökningar kritiseras ibland för att de är svåra att överföra och replikera på
grund av subjektivitet och en ostrukturerad process (Bryman, 2008). Vi anser att studien har
tillräckligt med struktur och transparens i upplägget för att det ska vara möjligt att göra om
studien på ett annat företag. Syftet och de teoretiska modeller som används är allmänna och
flera typer av organisationer kan därför undersökas. De frågor som ställdes för insamling av
empirin utgick inte ifrån att företaget var unikt på något sätt. Därför finns möjlighet att göra
samma studie på ett annat företag vilket kan vara relevant då flera svenska modeföretag
upplever att CSR är en viktig fråga. Studiens resultat kan samtidigt fungera som hjälpmedel
och förståelse till hur andra företag med liknande omständigheter kan arbeta med CSR.
3.6.2 Källkritik
Litteraturen som sammanställts i bakgrund, problemdiskussion och referensram utgår från
vetenskapliga artiklar av blandad aktualitet. Eftersom CSR är ett aktuellt ämne som hela tiden
utvecklas har vi haft i åtanke att försöka använda artiklar som är nya och uppdaterade. Det har
dock inneburit att en del artiklar inte citerats så många gånger av andra forskare i andra
publikationer. För att komplettera med mer tillförlitlighet var vi därför noga med att även
använda artiklar med fler citeringar.
Noga överväganden kring de konkreta modeller som användes i referensramen gjordes.
Carolls (1991) pyramid togs fram när CSR var ett relativt nytt begrepp men har idag använts i
flera sammanhang vid studier av CSR och därmed blivit ett paradigm. För att göra den mer
aktuell och tydlig adderades ett perspektiv. Jenkins (2009) ”Business Opportunity Model” är
en nyare modell som inte har använts i lika stor utsträckning, men dess pålitlighet stärks med
att författaren har gjort flera tidigare studier på CSR och SMEs.
Som komplement till de vetenskapliga källorna användes svenska böcker inriktade på CSR i
praktiken. Böckerna är inte baserade på vetenskap men vi anser det vara ett relevant tillägg
för att få en mer praktisk syn på vårt ämnesområde. Författarna har lång erfarenhet av att
arbeta med och hjälpa organisationer och företag till en bättre förståelse av CSR. Sekundära
källor användes som en del av empirin för att få en bättre bild av företagets situation. Vi har
dock varit medvetna om och haft i åtanke att deras innehåll inte varit i samma syfte som vår
studie att sätta sig in i företagets egen miljö. Därför har viss distans till dem funnits och
respondenterna tillfrågats angående visst innehåll.
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4.0 Resultat
I följande kapitel presenteras det insamlade materialet. Kapitlet inleds med en presentation
av företaget, varumärket och organisationens struktur och process. Därefter ges företagets
perspektiv av CSR indelat i definition, möjligheter och begränsningar. Kapitlet avslutas med
en kort sammanfattning av viktiga punkter inför kommande diskussion. Respondenternas svar
har sammanfattats utifrån olika teman och vid en del tillfällen förstärks styckena med citat av
uttalanden respondenterna gjort. Respondenterna önskade vara anonyma och därför
omnämns dem som respondent 1-5.

4.1 Presentation av Fallföretag X
Fallföretaget är ett bolag som bedriver design och försäljning av herr- och damkonfektion och
har sedan starten visionen att ge konsumenten en modern upplevelse av hög design och
kvalitet. Kunden är modemedveten och delar oavsett ålder och kön företagets intressen och
nisch. Plaggen som skapas ska vara klassiska och lättburna produkter som inte känns svåra
och konstiga3.
Utifrån de senaste årsredovisningarna (20124) är det tydligt att Företag X trots ökad
omsättning har negativa och ostabila resultat. Dålig lönsamhet har funnits under ett antal år
och för ett och ett halvt år sedan gjordes ett ägarbyte och företaget fick en ny VD. Visionen är
att sätta kortsiktiga mål för att se förändringarna och inte tappa fokus genom att se för långt
fram. Målet idag är uttryckligen att tjäna pengar genom att skapa struktur och ordning i det
dagliga arbetet samt att bli stabila på sin nordiska hemmamarknad5.
Empirin grundar sig i intervjuer med följande respondenter på Företag X:
Respondent 1: Sortimentsansvarig, anställd sedan juli 2012.
Respondent 2: Marknadsansvarig (inklusive ansvar för att driva frågan om CSR), anställd sedan januari 2013.
Respondent 3: Designansvarig herrkollektion, anställd sedan augusti 2012.
Respondent 4: Ägare och VD, anställd sedan oktober 2011.
Respondent 5: Butikschef, anställd sedan november 2011.

4.2 Varumärket
Sedan företaget grundades har de byggt upp ett varumärke som vuxit sig starkt med en stor
integritet. En av respondenterna menar att konkurrerande företag som startade samtidigt drog
iväg till att bli mer affärsdrivna, medan Företag X höll sig till en mer nischad del av
branschen och fokuserade på den inre kompetensen om det skräddade hantverket. Den
skräddade stilen i kombination med konst och musik är ledorden och helhetsbilden av vilken
stil varumärket står för. Varumärket anses vara starkt och välkänt hos den primära
målgruppen av svenska inköpare och slutkonsumenterna känner sig trygga i det. Samtidigt har
varumärket varit ostabilt på grund av osäkerhet på vad som kommer presenteras vid varje
inköpstillfälle. Kollektionerna har bara utgått från design och varumärket har därför påverkats
av responsen. Det är enligt av respondenten viktigt att stärka varumärket inifrån
organisationen, och de försöker ständigt bli bättre på det dem gör för att fler ska bli
intresserade av företaget och få upp ögonen för dem.
3

Företagets hemsida, Telefonintervju med Respondent 1, 16/4-2013, Borås/Stockholm.
Företag X:s årsredovisning räkenskapsåret 11/12.
5
Intervju med respondent 4, 13/5-2013, Stockholm.
4
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Att synliggöra den skräddade kunskapen och inspirationen från konst och musik i plaggen är
en viktig strategi för att sticka ut bland sina konkurrenter6.
Sätter du upp fyra dockor bredvid varandra så kommer nog många ha svårt att veta
vem som är vem. Varumärket fyller du ju med något annat än bara plaggen.7

Flera av respondenter poängterar att slit och släng inte är något som varumärket står för. De
vill undvika att bara gå efter trender och nyheter och istället vara trogna sitt koncept.
Företaget menar att många av deras produkter har blivit klassiska favoriter i kundernas
garderob med stor betydelse för varumärkets hjärta och historia. Dock anses det vara svårt att
arbeta med mode baserat på en sorts produkt och därför är det viktigt att vara tydlig med att
plaggen ska kunna kombineras tillsammans8.

4.3 Förändringsprocess
Respondenterna beskriver Företag X som en liten och öppen organisation, vilket underlättar
kommunikation och problemlösning då alla kan påverka beslut och komma med idéer.
Organisationen består av en sortimentsavdelning där produktion och design verkar, samt av en
ekonomi-, marknads-, sälj- och retailavdelning. Designen är en viktig del av verksamhetens
och styr varumärket. Samtidigt är det viktigt att avdelningen integrerar med övriga
avdelningar som förutsättning för att allt ska fungera hela vägen. Samarbetet från design sker
främst med produktion, sälj- och marknadsavdelning. Det här är något som tidigare inte varit
en lika självklar del i organisationen9.
De har aldrig behövt tänka på vad de väljer för material utan design och mode har
gått före allt.10

På grund av den ekonomiska situationen vill Företag X nå ut till flera kunder, vilket kräver ny
strategi och större eftertanke vid hopsättning av kollektioner. Genom mer försäljning via
externa återförsäljare ska en större grupp konsumenter få chans att köpa och det kräver nya
tankar inom organisationen. Produkterna måste attrahera både inköpare och slutkund och ett
större spann av priser behövs. Därför krävs ekonomiska överväganden och fler
kontrollinstanser i design och produktion för att få fram rätt balansering i produktutbudet,
med rätt produkter i rätt kvalitet och till rätt pris11.

6

Intervju med respondent 2, 6/5-2013, Stockholm.
Ibid.
8
Från intervjuer med samtliga respondenter.
9
Från intervjuer med respondenterna 1-4
10
Intervju med respondent 2, 6/5-2013 Stockholm.
11
Från intervjuer med respondent 2 och 4
7
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4.4 Från ide till butik
Företagets verksamhetsår består av fyra säsonger med nya och uppdaterade kollektioner.
Erbjudandet till kund ska vara genuint bra produkter som håller både kvalitetsmässigt och
stilmässigt.
4.4.1 Kollektionsuppstart
En säsong startar med avstämningsmöten för att sätta deadlines och koppla ihop design-,
inköps- och marknadsprocesser. Baserat på tidigare försäljning ser företagets
sortimentsansvarige över vad som behöver uppdateras i kollektionerna och gör då en
beställning hos designavdelningen på antal och typ av plagg. Designavdelningen arbetar fram
en presentation med inspiration kring trender, färger, tyger och tillbehör. Inspirationen
presenteras och när temat för kommande säsong är klart startar själva produktutvecklingen.
Inspirationen kommer främst från tyger de vill arbeta med, men överväganden om
passformer, looks och silhuetter måste också tas i anspråk12.
När det kommer till materialval resonerar de främst kring att få fram kontraster och
variationer. Att arbeta med och kombinera nya material är en del av varumärkets kärna.
Musiken och konsten inspirerar till mönster och hur plaggen kombineras. Samtidigt ska
materialen vara av bra kvalitet för att hålla länge. Naturliga fibrer som bomull, ull och silke
används i den mån det går. De nämner ekologisk bomull och merinoull som exempel på
kvalitet13. Efter observation i butiker kan det påpekas att företaget även arbetar med flera
andra typer av material som till exempel viskos, kupro, modal och polyester.
När designavdelningens arbete är klart tar produktionsavdelningen över och startar upp
processerna inför inköp och tillverkning. Innan den slutgiltiga beställningen för produktion
läggs mottar de olika prover från leverantörer för att göra justeringar inför en så kallad
säljkollektion. Säljkollektionen är till för att presenteras för inköpare och press och göra sista
avstämningar angående val av tyg, koordineringar och färger. Parallellt avstäms försäljning
ute i butik och hos återförsäljare för att basera den slutliga och kommande kollektionen på bra
och mindre bra produkter. När säljkollektionen är avsynad och klar startar produktionen. Det
påpekas dock att produktionen inte alltid läggs hos leverantören som tog fram
säljkollektionen, utan att de i det här skedet ser de över priser och förhandlar med olika
leverantörer14.
4.4.2 Leverantörer
Vid val av leverantör är kvalitetsnivån på produktionen den viktigaste utgångspunkten. Det
handlar om snabbhet, flexibilitet, arbetsförhållanden och att god kunskap finns. Andra viktiga
kriterier är pris och leveranstid. Företag X menar att de ibland kan acceptera en leverantörs
minimiorder trots att det innebär en överproduktion för företaget. Vid det här tillfället är det
viktigare att få ligga kvar hos den särskilda leverantören för att få en bra slutgiltig produkt.
Gällande uppförandekod beskriver de att det finns en del punkter dokumenterade men att den
inte är fullt utvecklad. Däremot kan de använda sig av samma uppförandekoder som de
externa återförsäljarna utgår ifrån15.
12

Från intervjuer med respondent 1 och 3
Ibid.
14
Ibid.
15
Från intervjuer med respondent 1 och 4
13
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Företaget upplever inte att det finns mer lagar och regler i textilbranschen idag men att etiskt
ansvar mot leverantörerna är ett betydligt större krav. De menar att de gör aktiva val baserat
på vad som tillåts och fungerar i producentländerna för att anpassa sig till etik- och
miljöfrågor. Det är viktigt att förtroende för leverantörerna finns och att kommunikationen om
rådande arbetsförhållanden är öppen. Leverantörerna finns i Turkiet, Italien, Portugal,
Kroatien och Kina, länder som enligt Fair Wear Foundation16 är lågriskklassade. Exempel på
aktiva beslut är att ingen produktion av denim görs i Tunisien som fortfarande använder
riskfyllda metoder av sandblästring. I det avseendet väljer de istället Turkiet där de kan
garantera att den typen av arbete inte bedrivs eftersom det är förbjudet inom landet. Det anses
vara meningslöst att inte anpassa sig till den typen av fråga eftersom det annars väcker
motstånd. I Turkiet är det dock viktigt att välja leverantörer som följer den svenska lagen om
att gränsen för barnarbete går vid 16 år och inte 15 som gäller lokalt. Vidare förklaras att de
väljer leverantörer som med certifikat garanterar att naturliga och ekologiska
infärgningsprocesser används. På så sätt skapas trovärdighet hos sina leverantörer. Som ett
komplement till att tillförlita sig på de lagar och certifieringar leverantörerna ger besöker
företagets produktionsansvarig ibland fabrikerna för att kontrollera att leverantörerna möter
kraven17.
4.4.3 Logistik och distribution
Varor transporteras till centrallager via båt från Kina och lastbil från Europa. En av
respondenterna påpekar att båtalternativet har sina för- och nackdelar, det tar tid men är
billigare och miljövänligare än att flyga hem varorna. Vid extrema förseningar anses det dock
vara viktigt att välja flygtransport. Lastbilarna packas fulla och avgår ett par gånger i veckan,
om företaget själv inte kan fylla upp en lastbil samtransporterar de med andra varumärken18.
De färdiga produkterna säljs via egna butiker samt hos externa återförsäljare i och med den
nya säljstrategin. Inköpen till egna butiker görs i samråd mellan butikschef och
återförsäljningsansvarig utifrån vad de tror är möjligt att sälja. Om de upplever att en viss
produkt inte kommer sälja bra i butik kan de påverka till att produkten inte bör gå i
produktion. Tanken är att ta in så mycket som möjligt av sortimentet men utifrån den nya
strategin är framtidsplanen att fokusera mer på topp-produkterna i de egna butikerna.
Resterande sortiment säljs då till de externa återförsäljarna utifrån vad de i sin tur har för typ
av kunder. För att tydligare förmedla känslan av varumärket arbetar de med att förmedla
tanken på god design och stil genom att skapa en helhetsbild med specifika “key-looks”.
Därför är det viktigt att personer från designavdelning kommer till butiken för att inspirera
och motivera personalen19.
Utöver de här säljkanalerna har företaget en egen outletbutik med syfte att sälja produkter
som blivit över från tidigare säsonger. Butiken säljer bra och konsumenterna köper oberoende
av att det inte är produkter från aktuell säsong. Det är inte viktigt att handla det som för
tillfället är modernt utan snarare för att produkterna fortfarande är attraktiva och stämmer
överens med den stil konsumenten är ute efter, och det till ett lägre pris20.

	
  

16

Fair Wear Foundation = självständig, icke-vinstdrivande organisation som arbetar med företag och fabriker för
att förbättra arbetsförhållanden för textilarbetare.
17
Från intervjuer med respondent 1 och 4.
18
Telefonintervju med Respondent 1, 16/4-2013, Borås/Stockholm.
19
Intervju med Respondent 5, 13/5-2013, Stockholm.
20
Ibid.
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4.5 Värderingar
4.5.1 Företagets allmänna värderingar
Enligt en respondent arbetar Företag X aktivt med att få en stabil företagskultur där målet är
att få fram klarhet med en gemensam bild att gå efter. Det finns mycket kreativitet i företaget
och många vill vara med och påverka. Det upplevs enligt respondenten som positivt eftersom
det bidrar till att skapa den gemensamma målbild som söks. Om tolkningarna är för fria finns
en risk att helhetsbilden försvinner21.
Målbilden är att efterleva den kultur av mode, musik och konst som varumärket står för. Det
görs bäst genom att alla inom organisationen har intresset och visar passion för sitt arbete.
Eftersom grunden i företaget är att skapa plagg måste passionen lysa igenom dem för att det
ska vara möjligt att särskilja sig. En grundtanke om långsiktighet och hållbarhet finns också,
att skapa produkter som håller länge och på så sätt resulterar i långsiktiga relationer med sina
kunder22.
Det är dock viktigt att kreativitet och stilfokus inte får dominera. Sunt förnuft och struktur
behövs för att allt ska fungera. Om det konstnärliga styr för mycket kan oordning skaps vilket
inte alla trivs att arbeta i. Fokus ligger på att få ordning på hygienkraven och att få personalen
medvetna om hur de ska bidra till företaget. Det kan vara en så enkel sak som att visa respekt
genom att ha fasta tider på kontoret, och inte gå och komma som man vill. I och med
omstruktureringen har 65 % av personalen bytts ut i avseende att få upp gnistan och
motivationen som tidigare inte alltid märktes berättade en av respondenterna23.
4.5.2 Företagets definition av CSR
Alla respondenter ombads att definiera CSR utifrån sin egen uppfattning av begreppet. Citaten
visar de olika tolkningarna som bland annat tar upp faktorer som att ta ansvar för miljö och
människa, på kontoret och i sina processer. Vidare nämns ansvar för samhället och att bidra
till det med sina resurser.
Att vi ska ta hänsyn till både människa och miljö i allt vi gör, från design till att vi
tar hem varan i butik. Och att vi aktivt väljer producenter med miljövänliga
värderingar och att vi väljer miljövänligt emballage till våra produkter. Allt
kommer i plast men det är ju ”recycable”. Vi källsorterar här på kontoret. CSR är
inte en affärsidé utan ett sätt att vara24.
Det behöver inte för mig vara miljörelaterat, utan det kan även vara att vi har en
fond till unga konstnärer, att något går tillbaka till något så man tar något slags
socialt ansvar, bidrar till samhället25.

21

Intervju med Respondent 4, 13/5-2013, Stockholm.
Från intervjuer med Respondent 4 och 1.
23
Intervju med Respondent 4, 13/5-2013, Stockholm.
24
Telefonintervju med Respondent 1, 16/4-2013, Borås/Stockholm.
25
Intervju med Respondent 2, 6/5-2013, Stockholm.
22
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Det betyder att ta ansvar... ur miljöperspektiv att man väljer länder och producenter
som inte släpper ut gifter överallt i form av framtagning i odling... hela den biten
från att hur man vattnar bomullsplantan till hur man renar vattnet. Sen är det ju
såklart arbetarna och den aspekten att inte folk far illa utan att man ger så bra
förutsättningar som möjligt för dem som vi jobbar med inom industrin26.
För mig är det miljö och hållbarhet, så jag uppfattar det27.
Rättvisa, vilka fabriker, var allt kommer ifrån, miljövänligt, barnarbete28.

4.6 Motiv till CSR
Företag X beskrev vid första kontakten att de upplever CSR som ett ökande krav och något de
måste efterleva allt mer. Företaget har i olika sammanhang blivit omnämnt i publikationer29
där de fått en viss kritik för att de inte tar ett tillräckligt stort ansvar mot sina leverantörer. Till
exempel anses uppförandekoden inte vara tillräckligt utvecklad då den inte refererar till
allmänna konventioner. För att ändra bilden gavs intrycket av att en snabb lösning för CSR
önskas, och att CSR upplevs som en sorts belastning snarare än möjlighet.
När kontakten med företaget återtogs fanns en nyanställd marknadsansvarig med uppgift att
dels införa en bättre struktur på företaget, och dels driva frågor om CSR vidare. Arbetet med
CSR har inletts och nya frågor har kommit upp på agendan. Företag X har förstått att
förändring av den här typen görs på lång sikt då branschen generellt sett är trög.
Företag X menar att CSR är något som har kommit på tal via externa förfrågningar men att
det krävs internt intresse och vilja för att det ska fungera. De berättar att frågor kommer och
att det då inte går att skylla på att man är en liten organisation. Är de inte tydliga och saknar
bra svar kommer det fler frågor vilket leder till en rundgång som blir omöjlig att ta sig ur.
Därför menar de att det är viktigt att markera vad företaget står för och vart de är på väg30.
Externa påtryckningar kommer från medias granskningar och samhällets krav. Vidare blir den
yngre generationen mer uppmärksam och studenter hör av sig till företaget för att ställa frågar
om CSR. Konsumenter kontaktar huvudkontoret och vill veta var produkten är producerad,
vad det är för typ av material eller hur företaget förhåller sig till de olika materialen,
exempelvis päls. Externa återförsäljare markerar genom att avstå från att köpa in vissa saker.
Några respondenter menar dock att varumärke och pris fortfarande är viktiga faktorer för
konsumenterna31.
Det är media som lyft frågan, från konsumenterna har intresse väckts. Men om vårt
företag ska ha en CSR policy som har någon verkan måste det komma inifrån
företaget32.

26

Telefonintervju med Respondent 3, 7/5-2013, Stockholm.
Intervju med Respondent 4, 13/5-2013, Stockholm.
28
Intervju med Respondent 5, 13/5-2013, Stockholm.
29
Fair Trade Center, 2010; Johansson, H. (2012) I konsumtionens fotspår. People, vol 6 s.55-58
30
Från intervjuer med Respondent 1-4
31
Från intervjuer med Respondent 1 och 4
32
Telefonintervju med Respondent 1, 16/4-2013, Borås/Stockholm.
27
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Det ställs krav på det, vilket är bra då man inte kan göra hur som helst som
tidigare... alla är medvetna och vill förändra33.

4.7 Möjligheter med CSR
Företag X menar att de ser möjligheterna att agera utifrån CSR nu för att kunna möta
nuvarande och kommande krav från kunderna. De märker att det händer mycket i hela
försörjningskedjan och att engagemanget totalt sett är större.
Man kan inte göra allt men man får försöka hitta andra vägar och alternativ, det är
där kreativiteten och viljan styr motståndet. Det finns lösningar bara man vill34.

Några av respondenterna resonerar kring att se möjligheterna inom organisationen. Faktorer
som nämns är att inte skriva ut papper i onödan, välja rätt sorts emballage, källsortera, driva
de egna butikerna på ett bra sätt och skapa nya produkter i välgörande syfte. Det kan också
innebära att ta till vara på de plagg som anses ha tappat sitt ursprungliga värde och ge dem en
ny social funktion genom att skänkas till välgörenhet. En av respondenterna önskar en
Second-hand och menar att plaggen är så pass hållbara att de kan säljas och användas i flera
omgångar. Det anses ligga rätt i tiden och vara bra för varumärket35.
Enligt flera av respondenterna har företaget stor möjlighet att arbeta med CSR inom design
och produktion, genom att överväga alla val mer noggrant. Välja bättre fibrer, arbeta mer med
miljövänliga processer och transportmöjligheter ges som exempel. Det framkommer att ett
samarbete med en ny leverantör är under utveckling. Leverantören har en vertikal verksamhet
med egen odling och rening av bomull. I butiksledet talas det om möjligheterna med
kvaliteten på produktionen för att minska på reklamationer och missnöjda kunder som i sin tur
leder till tappad försäljning och förtroende36.
En av respondenterna förklarar att det finns de områden som kan kontrolleras och de som inte
kan kontrolleras. Om det skulle komma ett hårdare branschkrav skulle allt bli mycket lättare
och det som de själva kan kontrollera ska istället vara självklara val man gör. Företaget har
blivit medlem i ASFB, Association of Swedish Fashion Brand37 som de hoppas ska kunna
bidra till området. Vidare har de varit i kontakt med Utrikesdepartementet för att förklara att
det behövs hjälp med de okontrollerbara områdena, vilket till största del är att ställa krav på
producentländerna. Då kan företaget istället fokusera på att anpassa sig utifrån kundens
önskemål, hitta det de brinner för och få dem att känna engagemang i företaget. Det blir enligt
respondenten en möjlighet att ge kunden ett argument till att välja varumärket för att de står
för något som de andra varumärkena inte gör38. Vidare menar en annan respondent att CSR
möjliggör för en nära och personlig relation till kunderna som gör att de på sikt är villiga att
betala mer för produkten, dock måste valen förtydligas genom bättre dokumentation och
transparens39.
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Telefonintervju med Respondent 3, 7/5-2013, Stockholm.
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Från intervjuer med Respondent 1, 3-5.
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Från intervjuer med samtliga respondenter.
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Association of Swedish Fashion Brand, ASFB = oberoende organisation skapad av och för den svenska
modebranschen för att stödja och främja industrin.
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Intervju med Respondent 2, 6/5-2013, Stockholm.
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Telefonintervju med Respondent 1, 16/4-2013, Borås/Stockholm.
34

21

… inte gå till jättestora aktörer på marknaden där hela produkten känns
massproducerad, man vet att den är gjord i Bangladesh och Kina i jättefabriker. De
gör 300 000 tröjor i taget medan vi kanske beställer 36 tröjor i Portugal. Och det
tror jag känns mer personligt40.

Ett resonemang som förs kring möjligheterna med CSR är att det nödvändigtvis inte är något
som leder till ökad goodwill utan snarare ett verktyg för att undvika badwill. Respondenten
gör en liknelse med en stor svensk modekedja och menar att konsumenterna säkert inte är så
medvetna om vad det företaget egentligen arbetar med inom ämnet. Om det här företaget inte
gör något kommer någon dock komma på det och uppmärksamma dem negativt. Då blir
badwillen bättre än goodwillen för att något gott görs41.
Jag kan tycka att när det är lite dyrare märken och plaggen är dyrare, som privat
och som kund hoppas man ju på något sätt att man betalar för något bättre. Och det
gör man ju säkert inte alls42.

4.8 Begränsningar med CSR
Att tänka utifrån CSR innebär nya tankar som inte funnits i företagets tidigare
grundvärderingar. Det kan till exempel innebära att göra avkall på en viss design vilket kan
leda till frustration på designavdelningen.
Branschen är trög och dynamisk vilket gör att andra saker förutom CSR kräver
uppmärksamhet. Ett ekonomiskt perspektiv finns alltid med vid CSR och en respondent
uttrycker att företag i den här branschen inte är några vinstmaskiner. Vad de har råd med blir
därför en begränsning eftersom den ekonomiska aspekten anses vara för viktig att ignorera vid
val av producenter, kvaliteter, material med mera43.
Något som betonas av flera respondenter är den begränsning som finns på grund av företagets
storlek. I samband med produktionen finns det mycket de inte har möjlighet att påverka och
kontrollera. De kan till exempel inte garantera stora kvantiteter hos alla leverantörer vilket gör
att de anses vara mindre viktiga kunder, därför blir påverkan begränsad. Det är också svårt att
kontrollera att uppförandekoder efterföljs tillräckligt noga och utan hjälp från högre distanser
anser Företag X att kontrollen aldrig kommer nås fullt ut44.
Men Code of Conduct, det är en större problematik för där ska vi också klara av att
kontrollera det, vi kan ju göra en pappersbit så det ser väldigt bra ut men att klara
av att efterleva det, där har vi en jätteresa att göra45.

Ett ytterligare exempel som ges angående förlorad kontroll är när det kommer fram i rapporter
att det säljs mer ekologisk bomull än vad som produceras. Företaget kan göra ett aktivt val vid
inköp av materialet, men kontrollen försvinner när det avslöjas att garanti för vad det är för
typ av bomull inte alltid uppfylls.

40

Telefonintervju med Respondent 1, 16/4-2013, Borås/Stockholm.
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Intervju med Respondent 5, 13/5-2013. Stockholm.
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Från intervjuer med Respondent 1 och 2.
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Det finns en rädsla för att CSR blir till en affärsidé och att leverantörer utnyttjar situationen
för att kunna tjäna pengar på den här typen av hållbara material46.
Hur det än är så kommer vi alltid vara så små att våra krav och önskemål aldrig
efterföljs... Vi ska inte skydda oss bakom att vi är för små men vi är likt förbannat
det för att kontrollera allt som vi vill ställa krav på 47.

En annan faktor som påverkar den minskade kontrollen är priskänsligheten som fortfarande
finns hos konsumenterna. En av respondenterna menar att pris fortfarande går före det mesta
vilket innebär att det är omöjligt att till exempel producera allt i Sverige för att få bättre
kontroll. Konsumenterna kommer ställa högre krav på bättre produktion men vill inte betala
så mycket som det skulle krävas. Det leder till kompromisser48.
Viktiga punkter att ta hänsyn till innan diskussion är att Företag X idag befinner sig i en
situation med många förändringar och nya tankebanor. Företagets verksamhet utgörs av
design och försäljning och deras starka varumärke är en viktig tillgång. Produkterna ska
uppfylla kvalitet och en unik stil för att passa den primära målgruppen, inköparna, och
konsumenterna. Företaget upplever krav på att engagera sig mer i CSR och anser att ansvar
bör tas i större utsträckning. De upplever att det finns begränsningar till det men ser också
möjligheter och framtida fördelar. Trots att det finns många grundläggande faktorer att ta
hänsyn till först, såsom struktur och arbetsmoral kommer vi i kommande kapitel diskutera
företagets förutsättningar till att dra nytta av den förändringsprocess de befinner sig i för att ge
större utrymme till frågan om CSR.
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Från intervjuer med Respondent 1 och 2.
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Ibid.
47

23

5. Diskussion
I det här kapitlet diskuteras det material som presenterats i föregående avsnitt utifrån det
teoretiska ramverket. Först diskuteras företagets nuvarande verksamhet utifrån de olika
ansvarsområdena. Därefter förs diskussion kring de olika stegen som tas upp i
implementeringsmodellen, följt av diskussion kring hur Företag X kan se möjliga fördelar
med CSR. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av viktiga punkter.

5.1 CSR och företagets verksamhet idag
Det ekonomiska ansvaret för att vara stabilt lönsamma är en förutsättning för att arbeta med
CSR (Carroll, 1991). Sedan Företag X grundades har alltid designskapandet varit i fokus och
när företaget inte kunde erbjuda varor som mötte konsumenternas behov kunde företaget inte
heller generera vinst. Företag bidrar till samhället genom att verksamheten går med vinst och
ger anställningsmöjligheter men utan lönsamhet kan de inte existera och då blir också CSR
meningslöst (Carroll, 1991; Jenkins, 2009). Företag X visar idag större fokus på att tjäna
pengar och öka sina resultat till det positiva genom att gå från designstyrning till att få
struktur i arbetsprocessen och erbjuda kollektioner som är mer anpassade för marknaden.
Företaget menar själv att varumärket varit ostabilt då responsen på kollektioner varierat. Med
den nya fokuseringen blir ansvaret för kärnverksamheten tydligare (Vogel, 2006) och det är
förutsättningen för att uppfylla den ekonomiska dimensionen av ansvarstagande (Carroll,
1991). Vidare ger det möjlighet att utveckla sitt samhällsansvar och genom det kunna prestera
ännu bättre ekonomiskt (Vogel, 2006).
Nulägesbilden över företagets verksamhet visar att Företag X är ett företag som från idé till
konsument arbetar i en global försörjningskedja. Produktionen är förlagd utomlands främst i
Europa men även i Kina, och enligt litteraturen är det då viktigt att ta hänsyn och ansvar för
människa och miljö som finns i processen för att kedjan ska fungera bättre (Andersen &
Skjoett-Larsen, 2009; Perry & Towers 2009; Gupta & Hodges, 2012; Perry, 2012). Carroll
(1991) menar då att ett företag ska ta hänsyn dels till allmänna lagar och regler och dels till
etiska normer som samhället förväntar sig. Företag X upplevde inte att den utbredda
produktionen har lett till fler lagar och regler att följa men att det finns en större medvetenhet
och kritik gällande det etiska perspektivet om till exempel arbetsförhållanden och
miljöpåverkan. Det kan därför sägas att det etiska perspektivet mer eller mindre gått från att
vara en förväntan (Carroll & Shabana, 2010) till att bli ett krav för företag i modebranschen
att följa. För att uppfylla ansvaret för människa och miljö i försörjningskedjan kan principer i
form av affärsrelaterade CSR-aktiviteter användas (Peloza & Shang, 2011) och för Företag X
relateras det till uppförandekoder. Dock har Företag X idag inte tillräckligt utvecklade
punkter, utan visar istället sin etiska ståndpunkt genom att förlägga sin produktion i länder där
de vet att det finns tydliga lagar att följa. Aktiva val av leverantörer blir företagets svar på
CSR-aktiviteter genom att ta avstånd från barnarbete och farliga tillverkningsprocesser såsom
sandblästring.
Det miljömässiga ansvaret innebär förståelse för att produkterna kräver resurser av miljön vid
framställning (Retolaza, Ruiz & San-Jose, 2009) och att de under hela sin livscykel har en
miljöpåverkan (Siegel, 2009; Grankvist, 2009; Ho & Choi, 2012). CSR-aktiviteter som
adderar miljömässiga värden till tillverkningsprocesserna och produkterna krävs, och det kan
handla om att erbjuda mer kvalitet eller miljövänliga alternativ (McWilliams, Siegel &
Wright, 2006; Peloza & Shang, 2011).
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Företag X erbjuder en stil som håller över säsongerna eftersom många produkter är vad de
kallar klassiska garderobsplagg och skapas med kvalitetsmaterial och bra skrädderi.
Leverantörer med naturliga och ekologiska infärgningsprocesser anlitas vilket också är en
CSR-aktivitet som visar på ett miljöansvar. Likaså finns en tanke på miljön vid distributionen
även om ekonomiska faktorer också påverkar val av transport. Flyg anses vara sämst för
miljön och används bara i nödfall om leveranser är försenade. Här belyses den svårighet med
ansvarstagande som uppstår när produktionen är förlagd utomlands (Jenkins, 2005) och därför
blir det extra viktigt att utnyttja sina goda relationer till leverantörerna som företaget anser sig
ha.
Vidare ger Företag X:s outletbutik möjlighet att ta till vara på kläder från gamla kollektioner
som inte sålts i ordinarie butik. Likaså finns möjlighet att ta vara på en eventuell
överproduktion företaget gör med tanke på att de ibland lägger en order på högre kvantitet än
planerat för att prioritera den valda leverantören. Eftersom produkterna som producerats krävt
resurser vid framställning har en miljöpåverkan gjorts (Retolaza, Ruiz & San-Jose, 2009) och
för att kompensera det ges ett nytt tillfälle till att sälja produkterna och ge dem en sorts andra
chans till att användas. Företagets värdering om att inget slit och släng ska finnas blir därför
den strategi som bidrar både miljömässigt och ekonomiskt (Siegel, 2009; Grankvist, 2009; Ho
& Choi, 2012) eftersom outletbutiken samtidigt visat på god försäljning.
När det kommer till Carrolls (1991) filantropiska ansvar ska företaget bidra med sina resurser
till samhället på flera plan än bara ekonomiskt, och det påstås att vissa företag menar att de
uppfyller kravet bara genom att anse sig vara goda samhällsmedborgare. Företag X menar att
de med sitt varumärke erbjuder fina produkter och en unik livsstil som är inspirerad av en viss
kultur, och att de samarbetar med aktörer inom den här kulturen. På ett sätt kan det räcka för
att anses vara filantropsikt men för att vara tydligare med sitt samhällsbidrag finns nya idéer i
företaget, vilket kommer diskuteras längre fram.

5.2 Sätta värderingar
Steg (1) i Jenkins (2009) ”Business Opportunity Model” innebär att sätta värderingar genom
att definiera företagets uppfattning av CSR och översätta det till företagsprinciper.
Utifrån de perspektiv av ansvar som Carroll (1991) och Dahlsrud (2008) tar upp är det främst
det etiska och miljömässiga ansvaret som nämns av Företag X, men till viss del även det
filantropiska. Trots att alla tillfrågade inte känner att de har en klar uppfattning om vad CSR
betyder finns en förståelse för att det innebär att ta ansvar och visa hänsyn för sin omgivning.
Det kopplas till stor del mot tillverkningen genom att ha bra producenter och inte påverka
miljön negativt, men även att tänka på arbetsförhållandena. Begreppet tolkas också till att
agera i det vardagliga arbetet inne på kontoret. En viktig medvetenhet som finns är att något
ska gå tillbaka till något annat, det vill säga bidra till samhället. Det ekonomiska ansvaret som
utgör grund i Carrolls (1991) pyramid nämns inte i det här avseendet så det är tydligt att även
om Företag X nu går in för att öka sin lönsamhet ses det inte som något som har med
ansvarstagande inom CSR att göra.
Jenkins (2009) studie som modellen grundar sig i visade att CSR som koncept måste ses ur ett
helhetsperspektiv och naturligt integreras i varje del av verksamheten. Det kan göras genom
att värderingarna kring ansvarstagande finns uttryckt i företagets vision och mål (ibid.). Så
långt som att CSR är en del i företagsvisionen har inte Företag X kommit idag då visionen
fortfarande är svårdefinierad och kortsiktig.
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De står inför många förändringar och arbetar mot ett mål i taget. Samtidigt har de insett att de
varit efter i frågan och vill därför agera, och eftersom de ändrar sitt tankesätt kring vissa delar
i organisationen finns förutsättningar för att även CSR kan bli en mer naturlig tankebana. Det
är därför viktigt att försöka få in tanken i visionsbilden redan nu. Där finns en bra
utgångspunkt i företagets allmänna värdering om att slit och släng inte är något de står för. De
förnyelser som görs i organisationen genom att till exempel ta utmaningen att byta ut mer än
hälften av personalen visar att företaget har förutsättningarna till att vara flexibla och
mottagbara för förändringar (Jenkins, 2006), vilket är viktigt i och med implementering av
CSR.
I den förändringsprocess företaget befinner sig i är det komplext att hitta tydliga
grundvärderingar i organisationen, men de arbetar aktivt med att få fram en helhetsbild av
varumärket. Alla ska vara medvetna om vad varumärket ska representera och det ska finnas
en passion i att skapa produkter som stämmer överens med det. Intresset för det som skapas
ska genomsyra hela verksamheten, och utifrån den tanken bör det därför bli till företagets
intresse att skapa produkter som förutom stil- och designmässigt även känns etiskt rätt. De
behöver därför ett långsiktigt mål som kan bidra till välfärden på andra plan än det
ekonomiska (Jenkins, 2009) vilket också återges i företagets definition av CSR. För det här
krävs kreativitet (ibid.) och här har företaget möjlighet att utnyttja grundidéer för att visa hur
de som svenskt modeföretag kan bidra men samtidigt själva dra nytta av det. Empirin visar att
det finns idéer på olika filantropiska aktiviteter som Peloza & Shang (2011) ger exempel på.
Genom att investera i aktiviteter som kan kopplas till företagets vision kan den goodwill inom
det filantropiska ansvaret som Carroll (1991) nämner utnyttjas samtidigt som det kan leda till
mer differentiering (Vogel, 2006).
Jenkins (2009) tar också upp principen kring de anställda och vikten av att engagera alla i
organisationen. I Företag X:s fall vill de i dagsläget förbättra arbetsmiljön och skapa respekt
ömsesidigt mellan företaget och de anställda. Genom att införa mer struktur kring exempelvis
arbetstider hoppas de att motivationen ska höjas. Den öppna dialog och känslan av att kunna
påverka som respondenterna upplever underlättar för det här. Återigen blir det en komplex
fråga eftersom många grundtankar måste förändras först innan fokus kan hamna på den här
typen av frågor, men det går att finna exempel på hur de anställda engageras på olika sätt. Ett
exempel som nämns i empirin är att designavdelningen då och då besöker butikerna för att
presentera tankarna kring kollektionerna. Det här är en möjlighet att förmedla helhetsbilden
kring varumärket men upplevs också som en bra motivation till butikspersonalen. Det är ett
viktigt möte som förenar olika delar i organisationen. Att fortsätta utveckla liknande
aktiviteter för att främja de anställdas engagemang och utveckling är en del i företagets
fortsatta CSR-arbete (McWilliams, Siegel & Wright, 2006; Jenkins 2006).

5.3 Avgränsa
Steg (2) i modellen innebär att avgränsa och se över var företaget har störst inverkan. Här är
det viktigt att se till sina interna och externa intressenter och att ha en förändringsagent inom
företaget som driver frågan om CSR (Jenkins, 2009). Företag X har i och med
omorganiseringen anställt en ny person för den här sortens frågor och personen visade med
sina uttalanden i empirin tydliga värderingar om ansvarstagande. Med hjälp av ny struktur
inom företaget blir det lättare för förändringsaktören att forma och guida organisationen till en
större medvetenhet. Förändringsagenten arbetar nära de övriga avdelningarna och kan på så
vis ta del i olika resonemang som förs. Tillfälle ges då att gå in och påverka beslut för att få de
andra på företaget att tänka om och förändra saker utifrån mer hållbara värderingar.
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Eftersom Företag X inte har CSR integrerat i sin verksamhet riktar sig det interna perspektivet
mot var de kan börja göra skillnad. De är medvetna om att förändringar måste ske och att de
kan börja inifrån med exempel som att källsortera och inte skriva ut för mycket papper i
skrivaren. Det är en enkel början till att bli mer medvetna om CSR och få in helhetstänket i
organisationen för att kunna göra bättre val och beslut (Carroll, 1991; Grayson & Hodges,
2004). För att ett bättre engagemang och förståelse ska genomsyra organisationen måste de se
små förändringar göras på vägen innan ett större steg kan tas.
Inifrån påpekas också vikten av att leverera produkter som stämmer överens med varumärket
och som lever upp till den kvalitetsnivån som önskas. Produkterna är i den högre prisklassen
och därför anses det vara viktigt att produkterna ska vara bra producerade och konstruerade.
Det upplevs i butiksledet att kvaliteten till viss del måste förbättras då reklamationer anses ha
ökat. Samtidigt är kvalitetsnivån generellt sett på en god nivå och de talar om att deras
produkter ska hålla länge, kvalitets- och stilmässigt.
Outletbutiken som nämnts visar goda resultat och är en resurs inom företaget som de vill
behålla och addera Second-hand. På så sätt blir det en affärsrelaterad aktivitet och en
motsvarighet till återvinningslösningar som nämns i miljökategorin (Jenkins, 2006; Peloza &
Shang, 2011). Likaså ses det som en möjlighet att skänka produkter med tappat värde till
välgörenhet för att ett socialt värde ska adderas till dem, det vill säga en filantropisk aktivitet
(Peloza & Shang, 2011).
Ur ett externt perspektiv nämner Företag X till exempel förfrågningar från media och ideella
organisationer som handlar om vad företaget står för och vad de gör, främst i
leverantörsstadiet. Med den nya strategin att rikta sig till externa återförsäljare möter de även
krav från dem att produktionen och den slutliga produkten ska följa deras ståndpunkter.
Externa invändningar finns även hos konsumenten och där handlar det om att de vill veta var
produkterna är producerade och materialets ursprung och egenskaper. Från externt håll anses
det därmed vara viktigt med tydliga CSR-aktiviteter som relaterar till bra
produktionsförhållanden.

5.4 Realisera
I det tredje steget ska företaget se över vilka möjligheter som går att realisera (Jenkins, 2009),
och då Företag X märker allt större krav på CSR vill de vara mer tydliga mot sina intressenter
om vad de gör, främst när det kommer till de externa inköparna och slutkonsumenterna.
De externa aspekterna av CSR som främst är inriktade mot att företaget inte tar sitt ansvar i
sin produktion är en fråga som de själva säger måste förbättras och genomföras. Ur Företag
X:s perspektiv ligger inte problemet i en tydligare uppförandekod, även om det skulle
underlätta för att uppfylla Carrolls (1991) etiska ansvar. Det är snarare kontrollbehovet som
först måste förbättras. Jenkins (2009) förklarar att i steg (3) ska företaget inte rikta sig till de
områden där möjligheterna är svåra att genomföra, och i Företag X:s fall har de inte möjlighet
att kontrollera om deras leverantörer efterföljer deras krav då företagets storlek begränsar
dem. Därför är det ett område som de har svårt att realisera. Hypotetiskt sätt menar de att den
bästa kontrollen skulle fås om all produktion bedrevs på hemmamarknaden, men det skulle
leda till ekonomiska kompromisser då marknadspriset är betydelsefullt för konsumenten. På
det sättet skulle inte produkt- och konsumentvärde matchas vilket enligt Peloza och Shang
(2011) krävs vid implementering av CSR.
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Företaget erbjuder då något som konsumenten ännu inte är redo att betala för. Därför har de
istället viljan att söka den externa kunskap Jenkins (2009) talar om eftersom de ser
möjligheten att gå ihop med andra företag och organisationer för att tillsammans ta fram mer
generella riktlinjer. I det här avseendet har de gått med i en svensk branschorganisation för
modeföretag. Likaså anses det vara nödvändigt att vända sig till högre instanser som till
exempel Utrikesdepartementet för att få dem till att påverka de länder där produktion bedrivs.
Genom att driva den frågan vidare kan möjligheten med större kontroll realiseras och etiskt
ansvar uppfyllas.
Företaget börjar lämpligt sin realisering på de områden där de kan ha större kontroll. Företag
X ser sin styrka i designen och att det där finns möjligheter att förbättra sig genom att i större
utsträckning välja rätt sorts material och processer. Eftersom avdelningen tidigare haft större
frihet är det nu viktigt att tänka ett steg längre, vilket görs genom att företagets
förändringsaktör ibland går in och stoppar vissa beslut. Samtidigt finns det en begränsning för
företaget då de material och certifieringar som anses vara bättre i miljösynpunkt tillhör CSRaktiviteter som ofta har högre priser (Weber, 2008; Husted & Allen, 2009; Ho & Choi, 2012).
Med tanke på tidigare negativa resultat är den ekonomiska aspekten för betydelsefull för att
inte ta hänsyn till.
Som Jenkins (2009) påpekar bör möjligheterna prioriteras framför begränsningarna och då en
del av varumärkets identitet är att arbeta med och kombinera nya material finns anledning att
välja de dyrare materialen. Möjligheten blir innovation och addering av miljömässigt värde
som är en av de konkurrensfördelar CSR kan leda till (Grayson & Hodges, 2004; Jenkins,
2009). Innovation av den här typen kan vara en nödvändighet för att långsiktigt överleva på
en nischad marknad (Bos-Brouwers, 2010) och då Företag X fortfarande anser sig vara ett
nischat företag bör möjligheten utnyttjas. På samma gång kan de möta de externa
förfrågningarna och de interna perspektiven som finns. Att företaget varit i kontakt med en ny
leverantör med egen vertikal produktion är ett steg i den här riktningen. Pålitlighet är en viktig
faktor för att skapa hållbara relationer i försörjningskedjan (Perry & Towers, 2009) och då
Företag X anser sig ha förtroende och goda leverantörsrelationer kan rädslan de har för att
leverantörerna utnyttjar CSR för att tjäna pengar minskas.
Det interna engagemanget i att se möjligheter med en Second-hand skulle företaget ta ett
större ansvar för miljön och det är ett område de kan realisera då de redan har förutsättningar
och resurser i form av egna butiker. För att nå de sociala värdena ser de möjlighet att designa
specifika produkter för välgörenhet eller att inkludera konstnärer i designprocessen. Det blir
en aktivitet med filantropiskt syfte som kan uppfylla kravet på att erbjuda sina resurser till
olika intressenter (Carroll, 1991; Peloza & Shang, 2011).

5.5 Fördelar och värde med CSR
Jenkins (2009) menar att många SMEs inte ser CSR som en direkt konkurrensfördel utan mer
som en vilja inom företaget att visa sin morala ståndpunkt. Empirin visar också att Företag X
talar om CSR som en intern motivation och nödvändighet för att kunna agera utifrån de krav
som finns och som kommer att komma. Genom att integrera sina avdelningar med tydlig
kommunikation mellan design, produktion och marknad vill de öka medvetenheten i
organisationen. På så vis ökar kontrollen över produkterna och rätt val kan göras som
stämmer bättre överens med att tänka etiskt och miljömässigt.
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Möjligheten att få fram den helhetsbild och stil som önskas återkomma från säsong till säsong
ökar och produkterna anpassas till att bli mer säljbara och hållbara. Då finns också en tro och
förhoppning hos företaget att ett tydligare CSR-arbete kan vara fördelaktigt för konkurrensen
på längre sikt.
Eftersom Företag X befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där svenska designföretag
på många sätt influeras av varandra måste de sticka ut med sitt varumärke (Hauge, Malmberg
& Power, 2009). Det visar Företag X en medvetenhet om och menar att det är svårt att skilja
sig med bara sina produkter. Varumärket måste fyllas med något som stämmer överens med
kundernas värderingar och företagets ståndpunkter måste därför förtydligas. På så sätt finns
det tecken på att Företag X ser CSR som en konkurrensfördel. Då kan det också bli ett
verktyg för att skapa legitimitet på marknaden (Weber, 2008).
Weber (2008) förklarar att fördelar med CSR kan ses utifrån ekonomiska mått som ökade
intäkter, och återigen har Företag X:s nya affärsmodell en betydelse. Med ökad volym och
försäljning finns möjlighet att öka kvantitet och uppfylla minimikrav hos leverantörerna och
då bli en viktigare kund för dem. Företag X menar att deras påverkan mot leverantörer kan
vara begränsad om de inte lägger tillräckligt stora order men med större volymer kan de
påverka mer. Vidare menar Kurucz, Colbert, och Wheeler (2008) samt Perry och Towers
(2009) att förtroende i värdekedjan ökar produktiviteten och arbetsmoralen hos leverantörerna
och på så sätt kan bättre kvalitet på produktionen uppnås. Logiskt sett skulle det uppfylla den
interna förfrågan på bättre kvalitet hos produkterna för att minska reklamationerna.
Vidare ger förbättrat resultat förutsättningar att utveckla de innovativa produkter som berörts
tidigare. Teorin menar då att det ger möjligheter att ytterligare öka försäljning och därmed
intäkter (Lee, 2008; Weber, 2008; Husted & Allen, 2009). Dessutom kan möjligheterna med
produkterna påverka företagets rykte och varumärke till det positiva eftersom CSR ger en
förbättrad relation till sina intressenter (Weber, 2008; Husted & Allen, 2009; Arent & Brettel,
2010; Peloza & Shang, 2011). I Företag X:s fall kan till exempel en specialkollektion tas fram
som dels ger möjlighet till ytterligare försäljning och dels visar att företaget tar ett ansvar. Det
blir en filantropisk aktivitet (Peloza & Shang, 2011) som stärker deras varumärkesbild och
lockar såväl gamla kunder till att se nytt värde i företaget som nya kunder som får upp ögonen
för dem (Weber, 2008; Husted & Allen, 2009; Arent & Brettel, 2010; Peloza & Shang, 2011).
Företag X kan utnyttja de här produkterna i sin nya säljstrategi och göra dem till företagets så
kallade topp-produkter som bara säljs i de egna butikerna. På så sätt blir det en CSR-aktivitet
som bygger upp ett positivt rykte till företaget och skapar differentiering hos intressenterna
(Schnietz & Epstein, 2005; Kurucz, Colbert & Wheeler, 2008; Lee, 2008; Weber, 2008; Luo
& Bhattacharya, 2009; Perry & Towers, 2009; Arendt & Brettel, 2010). Att fortsätta driva
outletbutik och realisera möjligheten med Second-hand anser Företag X själva fortfarande
ligger rätt i tiden. Det skulle istället visa ansvaret för miljöperspektivet men skulle ge samma
fördelar gällande den positiva varumärkesbilden.
Förutom lojala konsumenter kan varumärkets goda rykte skapa värde och intern möjlighet att
motivera anställda. Likaså kan det locka ny kompetent personal (Jenkins, 2006; Kurucz,
Colbert & Wheeler, 2008; Lee, 2008; Weber, 2008; Hammann, Habisch, Pechlander, 2009;
Perry & Towers, 2009; Davies & Crane, 2010). Eftersom Företag X arbetar aktivt med att
förstärka varumärket inifrån måste de anställda vara engagerade och vilja stå för det utåt.
Risken för en dålig bild får inte finnas eftersom Företag X befinner sig i en situation där de
hoppas på tillväxt och i framtiden kommer behöva tillökning till sin organisation.
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Om det skulle uppstå situationer där företagens intressenter får en negativ bild av dem är CSR
viktigt för att undvika risken att till exempel kunder bojkottar företaget, en sorts försäkring
(Godfrey, 2005; Weber, 2008; Zyglidopoulos et al., 2012). Företag X drar parallellen att CSR
är något som kan undvika badwill eftersom det man gör förr eller senare kommer att
uppmärksammas. Media har ett stort inflytande i det här eftersom de uppmärksammar små
misstag som ger risk att ryktet kring företaget och varumärket försämras (Godfrey, 2005;
Weber, 2008; Zyglidopoulos et al. 2012). Företag X har upplevt att det getts en dålig bild av
dem i rapporter och artiklar och eftersom varumärket är så pass viktigt för dem är det en
riskreducering att ta sitt ansvar och tydligt visa det, vilket Vogel (2006) menar är en
förutsättning för att nå de fördelar CSR bär med sig. Företag X talade om möjligheterna att få
en närmare och personligare relation till konsumenterna om de är öppna med att visa sitt
ansvar. Då finns också tron på att konsumenterna kommer vara villiga att betala mer för
produkterna eftersom de vet att företaget står för något bra. Om viljan att betala
premiumpriser ökar kan även intäkter öka (Husted & Allen, 2009; Peloza & Shang, 2011).

5.6 Sammanfattning av diskussion
Diskussionen visar inledningsvis hur Företag X uppfyller CSR-kriterier utifrån dagens
verksamhet. Företaget måste ta ett stort ansvar på olika plan eftersom de har en central roll i
försörjningskedjan. Alla ansvar nås idag inte fullt ut och vissa är svårare att uppfylla än andra.
Dock finns förutsättningar att öka det, trots deras begränsning som mindre företag.
Vidare görs analys av hur CSR inledningsvis kan implementeras och leda fram till möjliga
konkurrensfördelar, utifrån nya marknader, innovativa produkter och nya affärsmodeller
(Grayson & Hodges, 2004; Jenkins, 2009). Företaget har fortfarande inte en tydlig egen
definition på CSR och gemensamma värderingar har ännu inte riktigt fastslagits på grund av
olika omständigheter. Däremot visar de olika värderingarna som tas upp att de kan utnyttjas
och anpassas för att få in CSR som tankebana. Exempelvis finns en värdering om att inte
agera utifrån slit och släng och att passion för sitt arbete måste genomsyra hela verksamheten.
Värderingarna visar att det finns motivation till att ta ansvar eftersom de vill leverera god
kvalitet på allt de gör. När det kommer till viktiga områden för realisering av CSR handlar det
för Företag X dels om att börja internt på kontor och designstadiet, och dels om att fortsätta
att hålla en öppen dialog med leverantörerna i produktion för att kunna svara på de frågor som
kommer externt. Utifrån företagets förutsättningar är de interna möjligheterna mer
realiserbara.
Som tidigare diskuterats är företagets fokus att förändra sin verksamhet för att lösa tidigare
förluster. Att sälja till externa återförsäljare innebär en förändrad säljstrategi och därmed en
ny affärsmodell. Det innebär att kollektionerna inte kan skapas på samma sätt som förut, ny
sorts innovation behövs genom att skapa mer säljbara produkter. Designen måste anpassas
mer efter marknaden för att inköparna ska känna sig trygga och säkra i det de köper in. Med
det nya säljperspektivet når de även en ny sorts marknad då de blir mer tillgängliga på
hemmamarknaden. Med andra ord har Företag X tagit fram en ny strategi som möjliggör för
realisering av de tre konkurrensmöjligheterna, som tillsammans är en marknadsdrivande
möjlighet till att uppnå lönsamhet och grunden för CSR. Därefter kan ansvaret tas till nya
nivåer. Om ett större ansvarstagande ska uppnås ska de marknadsdrivande möjligheterna även
uppfylla miljömässigt och socialt värde (Grayson & Hodges, 2004; Jenkins, 2009) vilka de
olika möjligheterna som diskuterats i steg (3) kan ge.
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Exempelvis bidrar Second-hand till att företaget värnar om produkternas livscykel samtidigt
som det öppnar upp för en marknad som efterfrågar den typen av tjänster. Det kan i sin tur
leda vidare till andra monetära och icke-monetära fördelar såsom ökad kundlojalitet och
positiv varumärkesbild. Resultatet blir bättre differentiering och möjlighet till bättre
ekonomisk prestation. Företaget kan då vad Vogel (2006) menar göra gott för att prestera gott.
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6. Slutsats
I kommande avsnitt presenteras slutsatserna på de frågor som ställdes för att kunna uppfylla
studiens syfte. Slutsatserna är disponerade utifrån de tre frågorna som inledningsvis
formulerades. Syfte var att undersöka hur SMEs i en viss kontext kan implementera CSR och
uppfylla CSR-kriterier, genom en fallstudie på ett svenskt SME i modebranschen. Syftet
inkluderade tillämpning och prövning av en implementeringsmodell för SMEs. Avsnittet
avslutas med förslag på vidare forskning.

6.1 Hur kan ett SME i modebranschen inleda implementering av
CSR?
För att kunna svara på frågan tittade vi på de tre första stegen i Jenkins (2009) ”Business
Opportunity Model” och tillämpade den utifrån fallföretagets perspektiv. Slutsatsen som kan
dras är att modellen är möjlig att använda men att det krävs vissa förutsättningar för att den
ska vara effektiv. För det första krävs struktur och ekonomisk stabilitet. Det är något som
fallföretaget inte alltid haft och därför är målbilden och visionen ibland otydlig. Vilka
värderingar ett företag har måste vara tydligt för att kunna översätta dem till ett CSRperspektiv som kan inkluderas i företagets övergripande vision. Vidare är struktur och
ekonomisk stabilitet en förutsättning för att kunna se möjligheterna att realisera betydelsefulla
områden som avgränsats. Fallföretaget talade om de här områdena som kontrollerbara eller
okontrollerbara. För dem var det viktigt att realisera de kontrollerbara för att internt motivera
sig till att reagera på de externa krav som finns. Samtidigt upplevdes begränsningar till att
göra det på grund av företagets ekonomiska situation och storlek.
Vidare kan det konstateras att en förutsättning för att implementera CSR är att ha en person i
företaget som driver frågan framåt, en så kallad förändringsaktör. Ett företags definition av
vad CSR är blir annars spretig och oklar. Då CSR inte fanns i fallföretagets organisation från
början visade det sig vara den här personen som hade störst förståelse för helhetsbilden av
ansvar på olika plan. Däremot visade fallföretaget att aktören inte behöver vara ägaren/VD:n
själv, så länge förändringsaktören kan ha inflytande över ägaren. Svaret på frågan är således
att implementering av CSR kan inledas genom Jenkins (2009) tre steg: (1) definiera CSR och
anpassa företagsvisionen utifrån det, (2) avgränsa vilka delar i organisationen där förändring
kan göras och (3) se över styrkor och svagheter kring vad som kan realiseras.

6.2 Hur kan ett SME i modebranschen uppfylla CSR-kriterier?
När det kommer till att uppfylla CSR-kriterier kan det redan finnas faktorer i ett modeföretags
verksamhet som stämmer överens med de exempel på ansvar som Carroll (1991) beskriver.
Samtidigt kan de utifrån Jenkins (2009) modell se och utveckla nya möjligheter som uppfyller
kraven i större utsträckning. Fallföretaget visar att ett mindre modeföretag ofta grundas av en
designer som vill förverkliga sin kreativitet men att det krävs affärstänk och struktur för att
uppnå lönsamhet och därmed ett ekonomiskt ansvar mot samhället. Med en ekonomisk grund
finns förutsättningar för att engagera sig i nya CSR-aktiviteter som täcker de andra
ansvarsområdena.
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Det etiska ansvaret har visat sig vara ett okontrollerbart område och därmed svårt att uppfylla.
För att uppfylla kriteriet visar fallstudien att uppförandekoder inte är tillräckligt eftersom det
är svårt att kontrollera att de faktiskt efterföljs. Svaret blir istället att göra aktiva val av
leverantörer där företaget har vetskap om att bra förutsättningar och förhållanden finns.
Samtidigt är inte det tillräcklig accepterat av samhället och slutsatsen är därmed att
textilbranschen fortfarande står inför utmaningar i frågan. Utifrån hur fallföretaget upplever
situationen krävs det samarbete på högre nivåer för att någon kontroll och verkan ska kunna
göras. Om gemensamma krav på leverantörer och producentländer ställs kan det bli en allmän
standard och mindre modeföretag kan då fokusera på att göra andra aktiva val och leverera
vad de är bäst på, modeprodukter och varumärke. Samarbete mellan SMEs i modebranschen
blir alltså en viktig CSR-aktivitet för deras möjlighet att uppfylla det etiska kriteriet.
Miljöansvaret kan uppfyllas genom möjligheten för SMEs att utnyttja sin innovationsförmåga
för att addera miljömässiga värden till sina produkter, till exempel nya sorters material och
miljövänligare produktionssätt. Genom att ha en outletbutik eller Second-hand tas också ett
miljömässigt ansvar för vad som händer med produkten efter användning. Slutsatsen är att
miljöansvaret ur företagets perspektiv möjliggör för mer konkreta och kontrollerbara
alternativ för att kunna uppfylla CSR-kriterier.
Det kriterium som kan vara svårast att uppfylla är det filantropiska ansvaret eftersom det
kräver att ett företag måste investera sina resurser i samhället. Utifrån studien kan dock
slutsatsen dras att det filantropiska ansvaret är ett kontrollerbart område där visionen kring
varumärket kan utnyttjas. Fallföretaget talade om att utveckla sina samarbeten inom musikoch konstkulturen eller göra specialkollektioner för välgörande ändamål, vilka är tydliga
exempel på filantropiska aktiviteter. Problemdiskussionen visade att SMEs tror att CSR kan ta
över de vanliga konkurrensfördelarna som för svenska modeföretag är mycket viktiga, men
utifrån slutsatsen blir inte CSR ett sådant hinder utan en möjlighet att kunna differentiera sig
och tjäna på filantropiska aktiviteter.

6.3 Vilka fördelar kan ett SME i modebranschen få med CSR?
Slutsatsen är att så länge SMEs i modebranschen har en ekonomisk grund kan CSR leda till
fler fördelar som ger dem möjlighet att differentiera sig, vilket är viktigt på den
konkurrensutsatta modemarknaden. Genom att först ta sitt ekonomiska ansvar med en tydlig
strategi för försäljning kan det ge möjlighet att realisera olika CSR-aktiviteter som kan leda
till att varumärket förstärks. Att samtidigt vara tydlig med det utåt minskar risken för att
framställas negativt och förlora relationer med viktiga intressenter. CSR skapar en personlig
relation mellan mindre modeföretag och konsumenter. Fördelen blir att alla aktiviteter lägger
grund för att uppnå de olika ansvarsområdena om vartannat.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det fortfarande är som vår problemdiskussion
beskriver, SMEs har problem med CSR för att de har begränsade resurser men ser samtidigt
möjligheter med det. Studien visar att de inte kan göra allt från början, men kan och bör göra
något. Företagets värderingar kring CSR bör utgöra en helhet för de vanliga
företagsprinciperna, men för att nå dit måste företagen utnyttja sina begränsade resurser på
rätt sätt. För SMEs kan CSR-kriterier uppfyllas i en stegvis process genom att inleda utifrån
Jenkins (2009) tre steg och tecken på att de tar sitt ansvar visas. När de väl börjar någonstans
kommer företagens fördelar stegvis öka, vilket i sin tur kommer att öka förutsättningarna för
ett större ansvarstagande.
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Avslutningsvis handlar det precis som Peloza och Shang (2011) menar inte om att spendera
en större summa på någon CSR-aktivitet för att skilja sig från sina konkurrenter, utan snarare
om att i en implementeringsprocess stegvis matcha produkt- och konsumentvärde. På den
vägen kan företaget samtidigt anpassa sig utifrån de värderingar varumärket står för och inte
riskera att tappa den vanliga konkurrenskraften. Så länge ekonomiskt fokus finns kan
kreativiteten i företaget användas för att se möjligheterna. CSR är alltså inte bara en etikpolicy
utan ett nytt tankesätt och helhetsvision för företaget, ett nödvändigt kreativt ansvar för att
göra gott för att prestera gott.

6.4 Förslag till vidare forskning
Undersökningen har utgått från ett företags perspektiv men i diskussionen kring CSR är
konsumentperspektivet också viktigt. De ställer höga krav på företagen och är viktiga
intressenter att ha goda relationer till och anpassa sitt erbjudande efter. Utifrån fallföretaget
har vårt resultat visat att varumärket kan användas för att kunna differentiera sig med CSRaktiviteter. Vi ser därför att CSR så småningom kommer bli något som nyttjas av alla företag
på marknaden och på så sätt kommer det bli svårare att skilja sig med det. När till slut alla
företag hittat sitt svar på CSR kommer det behövas nya aktiviteter för att skilja sig på nytt,
och frågan som då är intressant att undersöka är konsumenternas attityd till att välja ett företag
framför ett annat för att CSR fortfarande ska vara en konkurrensfördel.
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7. Avslutning
I det här avslutande kapitlet ges förslag till vidare forskning baserat på nya frågor studien
resulterat i. Vidare ges en avslutande kommentar.

7.1 Studiens bidrag
Efter inlett sökande av information kring CSR och SMEs fann vi att det finns ett begränsat
utbud av konkreta exempel när det kommer till implementering av CSR i mindre företag
(Jenkins, 2006). Här fann vi därför relevans att ge ett praktiskt exempel till det teoretiska gap
som finns. Jenkins (2009) undersökning föreslår att modellen kan användas för alla företag
men då vi inte kunde hitta några tillämpningar av den i andra vetenskapliga undersökningar
såg vi möjligheten att använda den. Därmed anser vi att ett teoretiskt bidrag ges genom att
prova modellens användbarhet på ett fallföretag som vill implementera CSR. Vidare menar vi
att teoretiskt bidrag ges då vi sammankopplar modellen med andra teorier och visar hur
mindre modeföretag kan uppfylla CSR-kriterier och få värden av det.
Vidare ges ett praktiskt bidrag till andra modeföretag i samma situation då vi anser att det är
viktigt för dem att förstå att CSR är en helhetsvision som kräver sin process. Vi tror att många
företag tolkar CSR till att skriva uppförandekoder eller gå med i organisationer men vi vill
förtydliga med exempel hur ansvar även kan tas på andra sätt. Samtidigt visar undersökningen
de svårigheter mindre modeföretag upplever i form av att de saknar möjlighet att kontrollera.
På så vis är det ett bra underlag för att visa att något gemensamt bör göras för att högre
instanser som UD inser vikten av de problem som finns.

7.3 Avslutande kommentar
Efter genomförd undersökning har vi kunnat konstatera att CSR är ett stort och brett ämne att
omfamna vilket har lett till en del utmaningar på vägen. Gällande metodvalet anser vi
fortfarande att upplägget med en fallstudie varit lämpligt. Att arbeta tillsammans med ett
fallföretag har varit givande och intressant. Vi har fått ny teoretisk och praktisk kunskap inom
ämnet som vi kan ha nytta av samtidigt som undersökningen ger ett underlag till fallföretaget
att kunna motivera nya val som tas i organisationen. Dock har metodvalet ibland gjort att vi
har fått anpassa oss till företagets tidsschema, och på så sätt har vår planering och disponering
stoppats. Vid reflektion kring materialinsamling hade observationer kunnat vara ett lämpligt
tillägg för att få en tydligare uppfattning av företagets situation.
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Bilaga 1

Intervjuguide - intervju med Sortimentsansvarig
Inledande frågor:
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet.
• Hur länge har du arbetat på företaget?
• Vilken är din funktion i företaget?
Inköp/produktion:
• Kan du i stora drag beskriva er process från idé till inköp och leverans?
• På vilket sätt kan miljö, sociala frågor och ekonomi kopplas in?
• Vilken typ av transport använder ni, varför?
• Vad har ni för strategi vid val av leverantör?
• Vilka kriterier är avgörande? Vilka punkter är viktiga att ta med vid kontrakt?
• Känner ni att det finns ett förtroende i era leverantörsrelationer? Kan ni påverka dem?
• Hur resonerar ni kring storlek av kvantiteter?
• Vad händer med det som inte säljs?
• Hur resonerar ni kring val av material?
Värderingar:
• Vilka värderingar och principer tar du hänsyn till i ditt arbete?
• Hur mycket kan ni som anställda påverka ert arbete?
Affärsmöjligheter:
• Hur anser du er vara unika i ert erbjudande till era kunder?
• Vet ni om det finns en efterfrågan på ett samhällsansvar från era kunder?
- Om ja, hur märks det och vad gör ni för att möta det?
• På vilket sätt skulle ni kunna anpassa ert erbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
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CSR:
• Beskriv vad CSR betyder för dig?
• Vem/vilka motiverar er till att arbeta med CSR? (t ex media, anställda, konsumenter,
ledning)
• Vilka möjligheter ser du som sortimentsansvarig med CSR?
• Hur tror du CSR kan vara en konkurrensfördel?
• Var tror du att ni som företag har störst möjlighet att arbeta med CSR? (T. ex inom
företaget, mot leverantörer, mot konsumenter, i butikerna?)
	
  
• Avslutande kommentar?

40

Bilaga 2

Intervjuguide - intervju med Marknadsansvarig
Inledande frågor:
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet
• Hur länge har du arbetat på företaget?
• Vilken är din funktion i företaget?
Marknad:
• Vad har avdelningen för funktion till företaget?
•

Hur ser er varumärkesstrategi ut? Hur stärks varumärket?

•

Framställs varumärket som ni vill i media idag? Exempel

•

Vilka faktorer är idag viktiga för er att marknadsföra, varför?

•

Hur viktig är era egna butiker som en marknadsföringskanal? Vad utgår ni ifrån vid
utformning av dem, estetiskt och funktionellt, varför?

•

När ni säljer till externa butiker (ej egna), är det några speciella varumärken ni vill säljas
tillsammans med? Varför just dem?

•

Hur matchar ni produkt och pris - Hur priskänsliga upplever ni att era kunder är?

•

Hur upplever du er position på marknaden idag? Styrkor och svagheter?

•

Arbetar ni med någon form av välgörenhet idag? Exempel och varför

Värderingar:
• Vilka värderingar och principer tar du hänsyn till i ditt arbete?
• Hur mycket kan ni som anställda påverka ert arbete?
Affärsmöjligheter:
• Hur anser du er vara unika i ert erbjudande till era kunder?
• Vet ni om det finns en efterfrågan på ett samhällsansvar från era kunder?
- Om ja, hur märks det och vad gör ni för att möta det?
• På vilket sätt skulle ni kunna anpassa ert erbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
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CSR:
• Beskriv vad CSR betyder för dig?
• Vem/vilka motiverar er till att arbeta med CSR? (t ex media, anställda, konsumenter,
ledning)
• Vilka möjligheter ser du som marknadsansvarig med CSR?
• Hur tror du CSR kan vara en konkurrensfördel?
• Var tror du att ni som företag har störst möjlighet att arbeta med CSR? (T. ex inom
företaget, mot leverantörer, mot konsumenter, i butikerna?)
	
  
• Avslutande kommentar?
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Bilaga 3

Intervjuguide - intervju med Designansvarig
(herrkollektion)
Inledande frågor:
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet.
• Hur länge har du arbetat på företaget?
• Vilken är din funktion i företaget?
Designavdelningen:
•

Beskriv designfunktionens process i företaget idag

•

Vilka värden adderas till produkterna?

•

Vad grundar sig er design i?

•

Hur tänker ni kring plaggets egenskaper?

•

Hur resonerar ni kring val av material och tygets estetiska aspekter?

•

Har ni på designavdelningen i uppgift att bara skapa, eller kan du säga att er roll går i
hand med ett ekonomiskt och socialt perspektiv? På vilket sätt, exemplifiera

•

Hur är samspelet med företagets övriga avdelningar?

Värderingar:
• Vilka värderingar och principer tar du hänsyn till i ditt arbete?
• Hur mycket kan ni som anställda påverka ert arbete?
Affärsmöjligheter:
• Hur anser du er vara unika i ert erbjudande till era kunder?
• Vet ni om det finns en efterfrågan på ett samhällsansvar från era kunder?
- Om ja, hur märks det och vad gör ni för att möta det?
• På vilket sätt skulle ni kunna anpassa ert erbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
-Finns det en risk med det ur designperspektivet?
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CSR:
• Beskriv vad CSR betyder för dig?
• Vem/vilka motiverar er till att arbeta med CSR? (t ex media, anställda, konsumenter,
ledning)
• Vilka möjligheter ser du som designansvarig med CSR?
• Hur tror du CSR kan vara en konkurrensfördel?
• Var tror du att ni som företag har störst möjlighet att arbeta med CSR? (T. ex inom
företaget, mot leverantörer, mot konsumenter, i butikerna?)
	
  
• Avslutande kommentar?
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Bilaga 4

Intervjuguide - intervju med Verkställande direktör
Inledande frågor:
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet.
• Hur länge har du arbetat på företaget?
• Vilken är din funktion i företaget?
Verkställande direktör:
•

Vad finns det för mål i företaget idag?

•

Hur ser strukturen i organisationen ut?

•

Vilket är det centrala i organisationen?

•

Ni har haft problem med negativa resultat och lönsamhet. Vad är största orsaken till det?

•

Upplever ni i textilbranschen att det kommit mer lagar och regler kring hur verksamheten
ska drivas? Vilka i så fall, hur följer ni upp dem?

• Vilka kriterier är avgörande vid val av leverantör? Vilka punkter är viktiga att ta med vid
kontrakt?
•

Var i ledet skulle du säga att era produkter gör störst miljöpåverkan? Arbetar ni på något
sätt för att undvika det?

•

Hur anser ni er bidra till samhället förutom att ni bedriver produktion och försäljning?

Affärsmöjligheter:
• Hur anser du er vara unika i ert erbjudande till era kunder?
• Vet ni om det finns en efterfrågan på ett samhällsansvar från era kunder?
- Om ja, hur märks det och vad gör ni för att möta det?
• På vilket sätt skulle ni kunna anpassa ert erbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
Värderingar:
• Vilka värderingar och principer tar du hänsyn till i ditt arbete?
• Vilken policy har ni för de anställda?
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CSR:
• Beskriv vad CSR betyder för dig?
• Ser du att det finns begränsningar till att investera i CSR?
• Vem/vilka motiverar er till att arbeta med CSR? (t ex media, anställda, konsumenter,
ledning)
• Vilka möjligheter ser du som VD med CSR?
• Hur tror du CSR kan vara en konkurrensfördel?
• Var tror du att ni som företag har störst möjlighet att arbeta med CSR? (T. ex inom
företaget, mot leverantörer, mot konsumenter, i butikerna?)
	
  
• Avslutande kommentar?
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Bilaga 5

Intervjuguide - intervju med butikschef
Inledande frågor:
• Kan du kort beskriva företagets verksamhet.
• Hur länge har du arbetat på företaget?
• Vilken är din funktion i företaget?
Butik:
• Hur ser kommunikationen med huvudkontoret ut? Får ni några speciella riktlinjer att utgå
ifrån och hur styrs butiken?
• Hur fungerar inköp till butik?
• Vad försöker ni förmedla i butikerna?
• Upplever ni att ert utbud möter det kunden vill ha?
• Vad säljer bäst, återkommer från säsong till säsong?
• Eftersom ni har sista kontakt med slutkund, har ni någon påverkan utöver säljstatistik vid
framställning av nya kollektioner?
Värderingar:
• Vilka värderingar och principer tar du hänsyn till i ditt arbete?
• Hur mycket kan ni som anställda påverka ert arbete?
Affärsmöjligheter:
• Hur anser du er vara unika i ert erbjudande till era kunder?
• Vet ni om det finns en efterfrågan på ett samhällsansvar från era kunder?
- Om ja, hur märks det och vad gör ni för att möta det?
• På vilket sätt skulle ni kunna anpassa ert erbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
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CSR:
• Beskriv vad CSR betyder för dig?
• Vem/vilka motiverar er till att arbeta med CSR? (t ex media, anställda, konsumenter,
ledning)
• Vilka möjligheter ser du som butiksansvarig med CSR?
• Hur tror du CSR kan vara en konkurrensfördel?
• Var tror du att ni som företag har störst möjlighet att arbeta med CSR? (T. ex inom
företaget, mot leverantörer, mot konsumenter, i butikerna?)
	
  
• Avslutande kommentar?

	
  

48

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Besöksadress: Bryggaregatan 17	
   	
  Postadress: 501 90 Borås	
   	
  Hemsida: www.textilhogskolan.se

49

