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Förord 
 

Vi vill inleda med att tacka Klättermusen AB som har möjliggjort vår studie och välkomnat oss 

till att genomföra ett flertal intervjuer på företaget. Speciellt vill vi rikta ett stort tack till vår 

kontaktperson Eva Askulv som möjliggjorde vår vistelse i Åre och till Klättermusens VD Peter 

Askulv som gav oss en lång intervju med givande information. Vi vill dessutom tacka vår 

handledare Christer Holmén och vår handledningsgrupp med opponenter som alla bidragit med 

givande och bra åsikter under uppsatsskrivningens gång.  
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Abstract  
 

Svensk titel: Klättermusen – En förebild för hållbar utveckling 

Engelsk titel: Klättermusen – A model för sustainable development 
Författare: Isabelle Larsson och Ida Tengvall 

Färdigställd (år): 2010 

Handledare: Christer Holmén  

 

Background: Based on the climate threats that exist today the environmental debate has 

becoming tougher. All industries are involved and companies are working to achieve the required 

standards that are expected. There are companies that work more genuine than others to give such 

a small footprint on nature as possible. An example of a company that is taking responsibility for 

the nature is the Swedish textile company Klättermusen. The company has from its start in 1984 

had sustainability focus and is today a role model for other companies in the same industry.    

 

Problem: What can the textile industry learn from Klättermusens responsible sustainability 

work? 

 

Objective: With our report we want to highlight how more companies can work sustainable and 

responsible in the textile industry. By bringing out Klättermusen as a concrete example, textile 

companies of small and medium sizes can be inspired and they also make a difference for the 

environment. The study will therefore investigate what it is exactly Klättermusen does for the 

environment and what enables this work. This to be able to decide whether existing theory 

sympathises with the reality.  

 

Method: As a research method we have chosen to work with a qualitative approach in form of a 

case study since we want to immerse ourselves in a specific company. The case study aims to 

provide as complete picture as possible of the selected company and the method also encourages 

using as many sources as possible. This is something we have tried to pursue in order to give 

relevance and credibility of the study. 

 

Result: After terminated studies we have found that the collected theory and empirics conforms 

and that other companies therefore can see to the existing theory when they implement CSR. 

Other textile companies have a lot to learn from Klättermusen, from the environmental point of 

view, if they want to work with sustainability in a more responsible way. After investigating what 

it is Klättermusen exactly does for the sustainable development and what allows this work we 

have been able to develop the existing theory slightly. This to give textile companies further 

guidance in their aspiration for working responsible against the nature. 

 

The report is written in Swedish. 

 

Keywords: Sustainable development and CSR. 
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Sammanfattning 
 

Svensk titel: Klättermusen – En förebild för hållbar utveckling 

Engelsk titel: Klättermusen – A model for sustaniable development 

Författare: Isabelle Larsson och Ida Tengvall 

Färdigställd (år): 2010 

Handledare: Christer Holmén  

 

Bakgrund: Utifrån de miljöhot som finns idag har miljödebatten blivit hårdare. Alla branscher är 

involverade och företag arbetar för att nå upp till de krav som ställs. Det finns företag som arbetar 

mer genuint än andra för att ge ett så litet avtryck på naturen som möjligt. Ett exempel på ett 

företag som arbetar ansvarstagande för miljön är det svenska textilföretaget Klättermusen. 

Företaget har från sin start år 1984 haft hållbarhet som fokus och är idag en förebild för andra 

företag inom samma bransch.  

  

Problemformulering: Vad kan textilbranschen lära sig av Klättermusens ansvarstagande 

hållbarhetsarbete?  

 

Syfte: Vi vill med vår rapport lyfta fram hur fler företag kan arbeta hållbart och ansvarstagande i 

textilbranschen. Genom att belysa Klättermusen som ett konkret exempel kan små och 

medelstora textilföretag inspireras och även de bidra till en skillnad för miljön. Studien kommer 

därför att undersöka vad det är Klättermusen exakt gör för en bättre miljö och vad som möjliggör 

detta arbete. Detta för att kunna ta ställning till om vedertagen teori i ämnet stämmer överrens 

med verklighetens premisser.   

 

Metod: Som forskningsmetod har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats i form av en 

fallstudie eftersom vi vill fördjupa oss i ett specifikt företag. Fallstudien syftar till att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av det valda företaget samt att metoden uppmuntrar till att använda 

sig av så många olika informationskällor som möjligt. Detta är något vi har försökt att eftersträva 

för att ge studien relevans och trovärdighet. 

 

Resultat: Efter avslutade studier har vi kommit fram till att den teori och empiri som vi har 

samlat in överensstämmer och att andra företag därigenom kan se till den befintliga teorin när de 

implementerar CSR. Andra textilföretag har således mycket att lära av Klättermusens miljöarbete 

om de vill arbeta med hållbarhet på ett mer ansvarstagande sätt. Efter att ha studerat 

Klättermusens hållbarhetsarbete har vi även kunnat utveckla den befintliga teorin. Detta för att ge 

textilföretag ytterligare guidning i deras hållbarhetsarbete.  

 

 
Nyckelord: Hållbar utveckling och företagsansvar.  
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1. Introduktionskapitel 

I Introduktionskapitlet kommer vi att presentera bakomliggande problem till ämnesvalet för att 

sedan specificera vår forskningsfråga i en fördjupad problemdiskussion och problemformulering. 

För att ytterligare tydliggöra uppsatsens målsättning kommer därefter syftet med rapporten att 

beskrivas samt en avgränsning. Kapitlet avslutas med ett stycke som heter ”Ämnets teoretiska 

och praktiska relevans” som motiverar varför ämnet är värt en studie.   

1.1  Bakgrundsbeskrivning 

Miljödebatten är hetare än någonsin och världen står inför ett vägskäl att faktiskt göra någonting 

åt klimathotet på allvar. Besvikna röster över den icke överrenskommelse från miljömötet i 

Köpenhamn hörs i näringslivet och världen tappar tempo och tid för att finna en lösning på 

problemet (Frisk, M. 2010). Vår planet kan inte vänta längre utan människan måste ta sitt ansvar 

och städa upp efter sig (Chounrad, Y. 2005). Människan har våldfört sig på naturen i århundraden 

och levt på kapitalet istället för på räntan, varför vi nu måste återställa och upprätthålla den 

ekologiska balansen (Brytting, T. 1998).  Planeten kan mycket väl vara en tickande bomb som 

ingen vet när den ska explodera. Miljölarmet har hörts många gånger med rapporter om giftiga 

kemikalier, brist på rent vatten, hälsofarlig luft i industriländer, utrotning av växter och djurarter 

(Almgren, R, Brorson, T, & Enell, M. 2008). Alla företag påverkar miljön med sina produkter 

och tjänster på ett eller annat sätt varför de är en del av problemet. Samtidigt är företagen en del 

av lösningen eftersom de kan ta fram produktionsmetoder och produkter som är mindre 

miljöpåverkande. Yvon Chouinard, grundare och ägare till det amerikanska textilföretaget 

Patagonia
*
, uttrycker sig optimistiskt om saken: ”Why be a part of the problem when you can be 

a part of the solution?”
1
.  

 

På senare tid har allt fler skeptiker hörts runt om i världen som ifrågasätter forskningen om att 

människans koldioxidutsläpp höjt jordens temperatur (Carlsson, M. 2010).  

Konspirationsteoretiker, forskare och bloggare fyller nätet med opinioner om att klimathotet är 

en bluff.  Tidigare i år blev FN:s klimatpanel IPCC´s rapport om den globala uppvärmningen 

kritiserad efter avslöjande om försök till att manipulera och dölja fakta. Markku Rummukainen 

forskare vid SMHI, som också deltar i IPCC:s arbete, tycker att uppmärksamheten kring FN-

rapportens fel är oproportionerliga och överdriven skepsis. Han liksom Johan Rockström, en av 

Sveriges mest kända klimatforskare, anser att det finns tydlig data som visar att jorden blir allt 

varmare och att detta är något som världens främsta klimatforskare är överrens om
2
. 

 

Ekonomen och moralfilosofen Tomas Brytting (1998) menar att med den teknologiska 

utvecklingen har människan fått en helt annan makt över planeten varför också vårt ansvar ställts 

på sin spets. Denna makt är utspridd på många händer och långt ifrån överblickbart. Han menar 

att argumentet om otillräcklig kunskap, om miljöförstöringens orsaker, inte får bli en anledning 

                                                           

*Ett amerikanskt textilföretag som är ledande i hållbarhetsfrågan global sätt. 
1
 Chouinard, Yvon. Citat från föreläsning från konferensen Design of Prosperity den 2 november 2009. Tillgänglig: 

>http://thedesignofprosperity.se/2009/conference.asp<  (2010-04-05) 
2
 Rockström, Johan. Klimatforskare och gäst vid TV4 Nyhetsmorgon den 26 februari 2010. Tillgänglig: 

>http://www.tv4.se/1.1531972/2010/09/26/johan_rockstrom_klimathotet_ingen_bluff < (2010-06-01) 
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till att avsäga sig sitt ansvar och inte agera. Om företagen inte intar en hoppfull position och syn 

på klimathotet riskerar de att hamna i ett mentalt underläge där de känner hopplöshet. För att den 

enskilda handlingen inte ska kännas otillräcklig kan företagen tänka globalt men agera lokalt. På 

så vis kommer företagen runt känslan av att inte kunna påverka och bidra till något i den 

omfattande hållbarhetsfrågan.  

 

Per Granqvist, författare och journalist, skriver i sin bok ”CSR i praktiken” (2010) att världen står 

inför sin tuffaste utmaning någonsin där vi människor måste ställa om vårt sätt att leva och 

konsumera. En pusselbit i lösningen är att den enskilda konsumenten agerar utifrån ett mer brett 

och långsiktigt personligt ansvarstagande och ställer krav på företagen (Brytting, T. 1998). Denna 

utveckling är redan på väg om man frågar Simonetta Carbonaro, professor i Design Management 

vid Högskolan i Borås, som menar att kunden har blivit mer mogen, kritisk och kompetent och 

därmed insett att det låga produktpriset betalas högt av någon annan (Wallin, B. 2009). 

Produkterna ska nu vara rena, goda och rättvisa och kvalitetsbegreppet har därmed vidgats. Det 

har skett en värdeförskjutning, från materiella ting till immateriella (Löhman, O & Steinholtz, D. 

2004). Det räcker inte längre att företagen tillverkar produkter av bra kvalitet utan värderingar 

och ansvar har blivit en del av konkurrensen. Konsumenten känner ansvar inför framtidens 

samhälle och konsumtion ses allt mer som en politisk handling (Grafström, M. Göthberg, P. 

Windell, K. 2008). Kunden gör sin röst hörd genom att aktivt välja att inte köpa en viss produkt, 

alternativt att inte köpa någon produkt. I snart alla branscher har det publicerats undersökningar 

som visar att kunden idag köper varor som är tillverkade med hänsyn till miljön i allt högre grad 

(Grankvist, P. 2009). På resebolagen säljs det fler och fler resor till så kallade ”Eco-Resorts”, i 

pensionsbolagen ökar ständigt intresset för etiska sparfonder och hos vindkraftstillverkarna står 

kunder i kö för att få köpa deras kraftverk (Grankvist, P. 2009). Statistiska siffror visar att 

rättvisemärkta produkter har en tillväxttakt på 30 procent per år och världshandeln för ekologiska 

livsmedel har sedan 1996 ökat från 6 miljarder till 20 miljarder (Löhman, O. & Steinholtz, D. 

2004). 

 

Att miljöhänsyn har växt sig starkt hos kunderna och står högt på prioriteringslistan i valet av 

företag, bidrar till att miljöproblemet kan konkretiseras och få ett mer välkänt ekonomiskt 

resonemang för företagen att agera efter (Brytting, T. 1998). Det talas ofta om att målet med CSR 

är att skapa en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i samhället och för företaget 

(Grafström, M. Göthberg, P. & Windell, K. 2008). Detta mål är dock allt för generellt och 

övergripande och behöver konkretiseras. Det behövs genvägar likt lönsamhetsaspekten för att få 

miljöfrågan mer praktisk och få företagen att inte känna hopplöshet och vilsna i deras ansvar. 

Genom att kunderna efterfrågar allt fler hållbara produkter gör att företagen måste ta sitt 

samhällsansvar om de inte vill riskera att börja tappa kunder på sikt (Grankvist, P. 2009). Ett 

företags grundläggande princip är att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundernas 

behov, varför företagen måste börja leverera produkter och tjänster som bidrar till en bättre värld. 

I en hårdnande konkurrens behövs mjukare värden för att bygga företagets rykte (Löhman, O. & 

Steinholtz, D. 2004). Varumärket är inte sällan det enda som skiljer konkurrenterna åt. 

Varumärket är en symbol som visar omvärlden vad företagets produkter står för varför ett CSR-

arbete blir centralt. Genom att arbeta hållbart kan det skapas engagemang hos de anställda och 

attraherar ny personal liksom investerare. Ett starkt CSR-arbete ökar även möjligheten till att ta ut 

ett högre produktpris, klara av motgångar och kritik bättre, underlätta att gå in på nya marknader, 
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enklare att lansera nya produkter och allt detta leder i slutändan till långsiktig lönsamhet. Företag 

borde därför inte se klimathotet som ett problem utan som en utmaning och en chans att bedriva 

sin verksamhet på ett nytt sätt som kan leda till konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter 

(Grankvist, P. 2009). Oavsett vad det är som driver företaget att arbeta hållbart är det viktigt att 

veta sina motiv med hållbarhetsarbetet (Grafström, M. Göthberg, P. & Windell, K. 2008). Ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete är för de företag som lyckats göra hållbarhet till en del av 

företagets personlighet och affärsidé. ”Skönhet kommer inifrån, för skulle allt bara vara makeup 

dröjer det inte länge för den stelnar och sprickorna börjar synas” (Grankvist, P. 2009)
3
.  

1.2 Fördjupad problemdiskussion och frågeformulering 

Svenska företag upplevs ofta i internationella sammanhang som ansvarsfulla och välskötta och i 

det svenska näringslivet syns idag två olika angreppssätt för företagen att engagera sig i 

hållbarhetsfrågan (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). Det ena benämns handlingssteget vilket 

också kan beskrivas som det reaktiva agerandet och det andra mer resurskrävande sättet, 

ansvarssteget, som även kan benämnas som det proaktiva agerandet. Det är i det sistnämnda 

tillvägagångssättet som ett företag möter de mest komplexa utmaningarna där de valt att ta ansvar 

för hela sin verksamhet, både internt och externt. Ett företag i ansvarssteget karaktäriseras genom 

vad de gör i sitt dagliga arbete och hur de gör det. Att arbeta med hållbarhet innebär inte att 

enbart skriva en miljöpolicy eller donera pengar till välgörenhet utan det handlar om att förstå sin 

företagsroll och inverkan i samhället (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). Grafström et al. (2008) 

menar också att företag som inte tar sitt ansvar utifrån deras kärnverksamhet, utan endast skänker 

pengar till välgörenhet, riskerar att bli kritiserade för att försöka undgå verkligt ansvartagande. 

Trots att merparten av Sveriges företag har påbörjat ett hållbarhetsarbete ställer sig Löhman och 

Steinholtz (2004) kritiska till om de svenska företagen arbetar med hållbarhet på en seriös och 

ansvarstagande nivå.  

Ett företag som åtagit sig hållbarhetsfrågan på ett helhjärtat sätt och agerar ansvarstagande för att 

bidra till en hållbar utveckling är textilföretaget Klättermusen AB.  Företaget har lyckats förbise 

den upplevda hopplösheten kring klimathotet och agerar praktiskt för en bättre miljö. Det lilla 

Åreföretaget har tilldelats många av marknadens alla miljöpriser och senast i raden är ISPO- 

mässans pris för deras ”Bilskirner Jacket” som uppnått en 100-procentig skala i företagets egna 

hållbarhetsmått ECO-index (McLaren, W. 2010). ECO-index är bara ett av alla de 

hållbarhetspåfund och miljöprojekt som Klättermusen arbetar med i sin verksamhet. 

Klättermusens miljöarbete är välkänt inom den egna så kallade ”outdoorbranschen”* men desto 

mer okänd i den övriga textilbranschen.  

Kramer och Porter (2006) menar att även om det finns mycket skrivet om CSR saknas de 

praktiska råden kring hur ett företag kan integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Hazlett et 

al. (2007) tycker att CSR-debatten fokuserar för mycket på hur viktigt hållbarhetsarbetet är i sig 

                                                           
3
 Ingen sidhänvisning finns då citatet är hämtat från artikel.

 
 

*
Outdoormarknaden består av produkter framtagna för ett aktivt utomhusliv. Dit hör allt från friluftsliv till 

multisportaktiviteter som bergklättring. Till branschen räknas även vinteraktiviteter som skidåkning in (Haglöfs 

årsredovisning 2008). 
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självt istället för atttala om vad som faktiskt görs i praktiken. Rahbek Pedersen och Neergaard 

(2008) uttrycker en önskan om att CSR ska bli mer integrerat i företagen och att detta idag är 

något som brister. Som rådgivare har Grankvist (2010) mött många företag som vill gott men inte 

vet hur de ska gå tillväga. Han menar att det inte är genom lagstiftning eller teoretiska modeller 

som får företagen att arbeta mer hållbart utan att det krävs konkreta exempel och goda förebilder. 

Det behövs inspiration för företagen att agera efter.  

Vad kan textilbranschen lära sig av Klättermusens ansvartagande hållbarhetsarbete? 

1.3 Syfte  

Syftet med rapporten är att visa hur fler företag i textilbranschen kan arbeta med hållbarhet på ett 

ansvarstagande sätt genom att lyfta fram Klättermusen som ett konkret exempelföretag. Studien 

kommer därför att undersöka vad det är exakt som Klättermusen gör för en bättre miljö och vad 

som möjliggör deras arbete. Detta för att kunna ta ställning till om vedertagen teori i ämnet 

stämmer överrens med verklighetens premisser.   

1.4 Avgränsning 

Med Klättermusen som undersökningsobjekt kommer rapporten att avgränsas till att titta på hur 

små och medelstora textilföretag inom den svenska marknaden arbetar för en hållbar utveckling. 

Detta eftersom skillnaderna mellan hur ett större börsnoterat företag arbetar och är organiserat 

jämfört med ett mindre företag är för stora för att kunna jämföras. Genom att Klättermusen 

dessutom arbetar med funktions- och friluftskläder och därmed agerar på outdoorbranschen sker 

ytterligare en avgränsning. Detta leder till att rapportens kunskapssyfte, att påvisa hur ett 

textilföretag kan arbeta med hållbarhetsfrågan på ett ansvarstagande sätt, främst kommer att rikta 

sig till företag inom samma bransch. Alla branscher tampas med olika miljöbovar varför 

företagens hållbarhetsåtgärder kan skilja sig något åt. Det är därmed inte sagt att Klättermusens 

hållbarhetsarbete inte kan smitta av sig till andra textilföretag eller så även till andra branscher. 

Syftet med att lyfta fram en konkret förebild är att företagets arbetssätt främst ska verka som en 

morot och inte som en färdig mall för andra företag att efterlikna.  

 

I vår forskningsfråga kan ett nyckelord inringas; ansvarstagande hållbarhetsarbete. Det 

sammansatta begreppet kan lättare förstås genom en uppdelning i två mer välkända termer; 

hållbarhet och ansvar. Dessa begrepp kommer att vara utgångspunkten för hela vår uppsats och i 

den teoretiska referensramen kommer omfattande definitioner på termerna att ges. Eftersom 

begreppet hållbarhet är ett otydligt och svårdefinierat begrepp kommer vi i rapporten främst att 

syfta till begreppets miljöaspekt i ett sätt att avgränsa oss. Det är den ekologiska balansen och 

jordklotets välmående som vi vill belysa även om de sociala och etiska aspekterna är oundvikliga 

i sammanhanget.  
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1.5 Ämnets teoretiska och praktiska relevans  

Eftersom dagens forskare anser att teorierna kring hur ett företag kan arbeta praktiskt med 

hållbarhet brister, motiveras studiens teoretiska relevans. Genom att studera Klättermusens långt 

komna hållbarhetsarbete kan studien se om dagens befintliga teori om CSR överrensstämmer 

med verkligheten. Ur en praktisk relevans motiveras studien genom att företag behöver fler 

förebilder att inspireras av. Granqvist (2009) skriver att goda exempel föder inspiration som 

sprider sig mellan företagen som ringar på vattnet och ett exempel på detta är GodEL. Företaget 

grundades år 2005 och deras enda konceptskillnad jämfört med de andra elbolagen var deras 

tydliga samhällsansvar (Grankvist, P. 2009). Detta skakade många branschexperter på huvudet åt, 

men idag drygt fyra år senare har bolaget 85 000 kunder och utsågs till ”Sveriges grönaste 

varumärke” 2010. På samma sätt har därefter Telge Energi attraherat nya kunder genom sin 

positionering av att bara sälja förnyelsebar energi. Tillsammans har de satt press på de övriga 

energibolagen i Sverige och tvingat de att fokusera mer på förnyelsebar energi i ett sätt att minska 

GodELs och Telge Energis försprång på marknaden. GodELs hållbarhetsinitiativ visar på att en 

aktör kan ha en direkt inverkan på hela sin bransch och att därför förebilder behövs. Klättermusen 

kan vara den förebild som den svenska textilbranschen behöver för att få fler företag att agera 

helhjärtat i miljöfrågan. 

 

Vi motiverar även vår uppsats med en rekommendation från en tidigare magisteruppsats inom 

ämnet. I uppsatsen ”Att bli ett ansvarstagande företag: En jämförande studie om implementering 

av CSR” (2008) skriver författarna under rubriken fortsatta studier att de skulle ha velat forska 

mer djupgående i hur ett fallföretag praktiskt arbetar med hållbarhet istället för att undersöka 

CSR- implementering i ett flertal företag.  
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2. Metod 

I metodkapitel kommer vi presentera vår forskningsmetod för studien, det vill säga hur vi har gått 

tillväga för att kunna svara på uppsatsens problemformulering. Kapitlet inleds med en 

vetenskaplig bakgrundsförklaring till tillvägagångssättet. Därefter beskrivs insamlingsteknikens 

för- och nackdelar och dess inverkan på undersökningens relevans.   

2.1 Metodansats  

När en studies forskningsmetod ska väljas är det forskningsproblemet som är utgångspunkten 

(Davidsson, B. & Patel, R. 2003). Eftersom vår forskningsfråga är ”Vad kan textilbranschen lära 

sig av Klättermusens ansvarstagande hållbarhetsarbete?” är studien av en förstående karaktär. Vi 

har därför använt oss av den kvalitativa forskningsinriktningen som syftar till att tolka och förstå. 

En kvalitativ ansats fokuserar på mjuk data, det vill säga intervjuer och analys av text. Den 

kvantitativa forskningen karaktäriseras av hård data, det vill säga mätbar och statistisk 

information, vilket vi anser är ett mindre passande angreppssätt för vår forskningsfråga.   

 

Vid den vetenskapliga forskningen talas det om tre olika sätt att relatera empiri och teori till 

varandra för att kunna skapa nya teorier (Davidsson, B. & Patel, R. 2003). De tre 

tillvägagångssätten är deduktion, induktion och abduktion men eftersom vår studie är småskalig 

och ambitionen inte är att producera ny kunskap i form av teorier utmärker rapporten inte något 

av arbetssätten till fullo. Däremot präglas vår metod av det deduktiva arbetssättet som innebär att 

forskaren utifrån redan vedertagna teorier provar empirin. Det innebär att teorin som presenteras i 

vår teoretiska referensram har styrt vilken information som vi samlat in. Teorin har dessutom fått 

bestämt hur denna information sedan analyserats. Den deduktiva arbetsmetoden innebär att 

objektiviteten stärks eftersom utgångspunkten redan är i en befintlig teori. Forskningsprocessen 

blir då mindre färgad av den enskilda forskarens subjektiva uppfattningar. En risk som antas med 

att arbeta med en redan vedertagen teori är att inga nya intressanta rön upptäcks. Denna risk har 

vi försökt att undvika genom att även använda oss av induktion i slutsatsen. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) utesluter dessa två ansatser inte varandra utan kan verka i en kombination.  

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Positivism och hermeneutik är två huvudinriktningar inom vetenskapsteori och i vår rapport har 

vi utgått från det hermeneutiska synsättet (Alvesson, M & Sköldberg, K. 2008). Synsättet 

översätts ofta med tolkningslära och går ut på att tolka och förstå ett fenomen i sitt sammanhang 

men även att förstå betydelsen av teorier och modeller. Det poängterar att vi behöver se 

innehållet som en helhet genom att koppla samman teori och empiri. Vi har tagit hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln som går ut på att pendla mellan del och helhet samt mellan förståelse och 

förförståelse.  

 

När vi skrev denna uppsats var vi inne på vår sjätte och sista termin på textilekonomi programmet 

vid Högskolan i Borås vilket innebar att vi hade med oss en del förkunskaper om CSR och 

hållbar utveckling från de tidigare kurserna vi läst. Vi hade även erhållit mycket kunskaper i 
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ämnet genom en omfattande litteraturstudie med olika teorier och vetenskapliga artiklar i 

rapportskrivningens tidiga skede. Vår förförståelse kom även från olika medier som lyfte fram 

och aktivt diskuterar vårt valda ämne. En ytterligare dimension som kan ha färgat vår 

förförståelse var att vi innan påbörjad studie varit imponerade av fallföretagets hållbarhetsarbete.  

2.3 Metodval 

Eftersom vi vill fördjupa oss i ett företag som aktivt arbetar med hållbarhet har vi använt oss av 

den kvalitativa metoden fallstudie för att samla in vår empiri. För att på bästa sätt sätta oss in i de 

olika kvalitativa metoderna tog vi hjälp av boken ”Närhet och distans, kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap” av Repstad (1999). Han beskriver noggrant i sin bok hur en forskare på bästa 

sätt kan genomföra de kvalitativa forskningsmetoderna och presenterar även för- och nackdelar 

med dessa. En fallstudie är normalt beroende av medvetna och väl övervägda val beträffande 

vilket fall som ska väljas. Inget slumpmässigt val sker utan urval sker utifrån kända attribut i 

avseendet till studiens syfte. Eftersom vi anser att vårt valda företag är en kontrast till normen, de 

vill säga skiljer sig från mängden, var företaget värt en undersökning i form av en fallstudie.  Vi 

vill därmed belysa det speciella och inte det generella som en fallstudie syftar till. Studiens avsikt 

är även att skapa en heltäckande bild av företaget. Det är ett holistiskt synsätt som bra stämmer 

överrens med det hermeneutiska synsättet (Davidsson, B. & Patel, R. 2003). Denscombe (2009) 

skriver i sin bok ”Forskningshandboken” att en fallstudie mindre sällan syftar till att testa teorier, 

det vill säga den deduktiva logiken, men att i den i själva verket mycket väl kan användas som 

tillvägagångssätt. En teoristyrd fallstudie kan användas för att belysa hur en särskild teori 

tillämpas i verkligheten. Dessutom motiverar vi vårt metodval med att Denscombe (2009) menar 

att en fallstudie bra överensstämmer med ett småskaligt forskningsprojekts behov.   

 

Som en parantes till urvalet av fallstudieföretag kan även praktiska övervägande som 

bekvämligheter vägas in. Risken är att forskaren väljer undersökningsföretag som innebär minst 

kostnader och kortast resa. Detta var inget som begränsade oss i vårt fallstudieval utan vi ville 

genomföra studien på det företag vi fann mest intressant oavsett ort.  

2.4 Den kvalitativa intervjun 

Repstad (1999) beskriver i sin bok att forskare ska använda sig av trattprincipen i sitt skrivande, 

vilket innebär att forskaren utgår från ett öppet och brett förhållningssätt för att sen snäva in på en 

mer konkret frågeställning. Denna teknik ska även återspeglas vid intervjuer då det är viktigt att 

börja med mer lätthanterliga frågor som exempelvis ”kan du beskriva ditt arbete här” för att 

sedan efter hand ta mer personliga och känsliga frågor som kräver mer tillit. Vi ansåg att detta var 

viktiga uppgifter som vi behövde ta till oss för att på bästa sätt kunna genomföra våra intervjuer 

och få fram så mycket information som möjligt under vår vistelse på företaget. Vi förberedde oss 

även genom att läsa boken ”Praktiskt Intervjuteknik” av Ekholm och Fransson (1992) som gav 

oss tips i hur en bra intervju bör genomföras.   

2.4.1 Framtagning av intervjuguide 
När vi planerade inför våra intervjuer började vi med att ta fram olika teman baserade på teorin 

som vi ville diskutera.  Därefter sattes det upp några konkreta frågor som vi verkligen önskade få 

svar på. Vi valde att inte formulera följdfrågor eftersom vi inte ville skapa en för styrd intervju. 
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Istället eftersträvade vi att få ett flytande samtal för att få fram så bra och trovärdig information 

som möjligt. 

2.4.2 Urval av intervjuobjekt 
De intervjuer som vi valde att genomföra var med personer med olika ansvarsområden och roller 

på företaget. Detta för att få en så representativ och bra bild av företaget som möjligt. Vi valde att 

först intervjua företagets verkställande direktör eftersom vi fann honom som tyngdpunkten i 

företaget. Därefter genomfördes intervjuer med företagets designer, butikschef, ekonomi- och IT-

ansvarig. Vi har även tagit del av information från företagets marknadsansvarig som varit vår 

kontaktperson under uppsatsskrivningen. Möjligheten till att genomföra fler intervjuer på 

företaget fanns men då en kvalitativ intervju ger mycket material som ska sammanställas var vi 

tvungna att begränsa oss. Bearbetningen av intervjuer är en tidskrävande process och på grund av 

vår tidsplan ansåg vi oss inte ha möjlighet att intervjua fler personer.  

2.4.3 Tillvägagångssätt intervjuer 
De intervjuer vi genomförde skedde under en veckas vistelse på vårt valda fallföretag. Aktörerna 

visste inte vilken dag vi skulle komma men de visste under vilken period vi skulle befinna oss på 

företaget. Detta kan inneburit en nackdel då aktörerna hunnit förbereda sig och inte svarat så 

spontant som vi önskat (Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008). Å andra sidan kan det ses som en 

fördel då vi kan ha erhållit mer utvecklade svar och fylligare information än om vi hade kommit 

oanmälda. 

 

En fråga som vi ställde oss var hur vi skulle spara ner den information som vi fick vid 

intervjuerna; anteckningar, ljudupptagning eller i minnet. Vi hade genom att läsa Repstads bok 

(1999) analyserat de olika för- och nackdelar med de olika sätten och kommit fram till att den 

bästa metoden för oss var ljudupptagning. Genom att spela in samtalen kunde vi helt fokusera på 

de frågor vi ville ställa och ständigt vara i kontakt med aktören. Självklart finns det nackdelar 

med ljudupptagning som att personen kan bli mer tillbakadragen och eventuellt vinkla svaren på 

ett för dem mer positivt sätt. Däremot skriver Repstad (1999) att aktören ofta glömmer bort 

bandinspelaren med tiden och därför ska inte de viktigaste frågorna påverkas. Han skriver även 

att de flesta erfarna forskarna starkt rekommenderar att intervjuaren använder sig av 

ljudupptagning i ett sätt att helt kunna fokusera på samtalet.  

2.5 Analys och tolkning av data 

Den information som spelats in sammanställdes rakt av vad som sagts i intervjuerna för att få en 

så sanningsenlig bild som möjligt. Därefter valde vi att kategorisera data efter rapportens upplägg 

och då ta bort irrelevant information. Under denna process hade vi den valda teorin i bakhuvudet 

för att förstå empirin på ett bättre sätt. För att få in hermeneutikens tankesätt i analysen började vi 

med att först läsa hela den sammanställda intervjun för att försöka förstå helheten med denna. 

Därefter gick vi in i texten och läste mer specifika delar för att skapa förståelse av dessa. Detta 

för att sedan pendla mellan dessa förståelser och ställa de olika förståelserna i relation till 

varandra.  
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2.6 Att lita på resultatet 

För att kunna lita på resultatet har vi sett till metodens validitet. Validitet är hur relevant data är 

och om hur väl metoden i studien får fram svaret på forskningsfrågan. Validitet kan bedömas 

efter trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Denscombe, M. 2009).  

2.6.1 Trovärdighet 
Trovärdighet är till vilken grad det går att lita på undersökningens resultat. Detta handlar om flera 

olika aspekter som valet av undersökningsenheter och även metoden för genomförandet. En 

viktig del för att nå hög trovärdighet är att få in information från så många olika källor som 

möjligt (Denscombe, M. 2009). Detta eftersom desto fler åsikter som återges desto mer trovärdigt 

blir det. Eftersom vi ansåg oss vara tvungna att begränsa antal intervjuer minskar studiens 

trovärdighet, men stärks genom att vi har kompletterat med ytterligare information från artiklar, 

dokument och hemsidor. 

2.6.2 Pålitlighet 
Hög pålitlighet beskrivs genom att en studie upprepas och visar på samma reslutat (Denscombe, 

M. 2009). Detta är svårt med en kvalitativ metod som i sin natur inte har någon reliabilitet. 

Eftersom vi inte använde oss av en tydlig formulerad mall vid våra intervjuer är det desto svårare 

för en upprepad studie att visa upp exakt samma svar och resultat. Varje intervju är unik och 

aldrig den andre lik. Vi har dock eftersträvat att få studien så tillförlitlig som möjligt genom att 

återge en tydlig och sanningsenlig bild av företaget och dess aktörer.  

2.6.3 Överförbarhet 
Kvalitativa metoder har av sin natur ingen generaliserbarhet utan syftar till att förklara 

bakomliggande orsaker och att inte finna samband. Fallstudien som metod kritiseras även hårdast 

på punkten generaliserbarhet (Denscombe, M. 2009). Försvar mot detta är dock att även om varje 

enskilt fall är unikt är dessa också ett exempel som ingår i en bredare kategori. Möjligheten att 

generalisera resultatet från en fallstudie bestäms också efter hur hög grad det liknar andra. Vi har 

utvecklat vår rapport så att små och medelstora företag kan ta del av hur vårt fallföretag arbetar 

med hållbarhet. Även om varje företag måste arbeta utifrån sina egna förutsättningar när det 

kommer till CSR så anser vi att fallstudiens arbetssätt går att föra över och efterlikna till en viss 

grad.  

2.7 Källkritik  

Våra intervjuer är rapportens primärdata vilket menas att informationen som vi får fram är enbart 

framtagen för vårt syfte (Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008). I litteraturinsamlingen har vi 

eftersträvat att använda oss av så många böcker som möjligt för att få en så övergripande och 

sanningsenlig bild av ämnet som möjligt. Vår teoretiska referensram bygger däremot till stor del 

på författarna Löhman och Steinholtz (2004) teori kring ett ansvarstagande företag. Detta 

eftersom vi funnit flera böcker som beskriver framväxten av CSR men få böcker som ser det ur 

ett svenskt och praktiskt perspektiv
4
. Därför ansåg vi att Löhman och Steinholtsz teori var 

relevant för vår studie, varför vi valde att lyfta fram författarna i den teoretiska referensramen. De 

                                                           
4
 http://www.ekerlids.com/epages/Ekerlids.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/Ekerlids/Products/1227 (2010-06-01) 
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har ett förflutet på betydande positioner inom svenskt näringsliv och deras teorier bygger på egna 

inhämtade tankar, idéer och erfarenheter från företag som arbetat med CSR-processer
5
. Dessutom 

har författarna gjort egna undersökningar, samtal, seminarier och research som underlag för sina 

teorier. I de fall vi använt oss av litteratur med andrahandkällor har vi i en så stor utsträckning 

som möjligt försökt att söka upp ursprungskälla. De vetenskapliga artiklarna vi använt oss av 

kommer alla från Borås Högskola biblioteksdatabas i ett sätt att försäkra oss om att informationen 

är trovärdig. Vid användandet av fallföretagets egna dokument är vi medvetna om att 

informationen kan ha gett en vinklad bild.  

                                                           
5
 http://www.ekerlids.com/epages/Ekerlids.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/Ekerlids/Products/1227 (2010-06-01) 
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3.  Teoretisk referensram 

Efter en omfattande litteraturstudie kommer vi i den teoretiska referensramen lyfta fram den 

litteratur som vi anser relevant för vår studie. Inledningsvis i kapitlet kommer 

begreppsdefinitioner att ges som ett klargörande för kommande teorier och vidare 

rapportläsning. Därefter presenteras den teori och modell som rapporten har sin utgångspunkt i.  

3.1 Begrepps definitioner  

Som vi angav i avgränsningen kan två nyckelord i vår forskningsfråga urskiljas; hållbarhet och 

ansvar. I vår litteratursökning var vi tvungna att titulera dessa nyckelord mer vetenskapligt varför 

begreppen hållbar utveckling och företagsansvar bättre benämnde orden teoretiskt. Under 

litteratursökningen märkte vi dessutom att forskare oftast använder sig av begreppet CSR, 

Corporate Social Responsibility, när de talade om hållbarhet. Därför kommer vi vidare i 

rapporten växelvis använda oss av ordet hållbarhet och dess synonym CSR i ett sätt att få mer flyt 

i texten och underlätta för läsaren.  De teorier som inte är direkt kopplade till begreppen kommer 

att utelämnas och inte presenteras i den teoretiska referensramen. Detta eftersom vi vill skapa en 

så röd tråd som möjligt genom arbetet och inte riskera att ta med irrelevanta teorier som ändå inte 

kommer att användas vid analysen.  

3.1.1 Hållbar utveckling och CSR 
Begreppet hållbar utveckling eller sustainability som är den mer igenkända engelska termen fick 

sin definition vid FN:s möte i Rio de Janerio år 1992 i deklarationen Agenda 21; ”Varaktig 

hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

förmåga att klara sina behov” (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). Vanligtvis definieras en 

generation som trettio år vilket därmed innebär för ett företag att deras affärsmässiga perspektiv 

ska sträcka sig så långt. Hållbarhetsbegreppet handlar om att företagen ska skapa bästa möjliga 

förutsättningar för planeten och för dess miljö. I begreppet miljö ingår såväl människor som djur. 

Det som också klargjordes vid mötet i Rio var att miljön inte kan räddas om de sociala problemen 

som fattigdom först inte åtgärdas, som i sin tur inte kan lösas om inte ekonomin växer. Idén om 

hållbar utveckling är därför att skapa en ekonomisk tillväxt som ska leda till social utveckling 

som i sin tur ska bidra till en lösning på klimatfrågan. Därför är hållbar utveckling ett komplext 

begrepp som innefattar fler aspekter och som ofta sammankopplas till begreppet CSR. 
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Figur 1. Hållbar utveckling. Marrewijk, M. (2003) 

 

Utgångspunkten i denna modell består av de tre P:na; Profit, People och Planet vilka alla måste 

kombineras för att uppnå en hållbar utveckling (Marrewijk, M. 2003). Profit har till syfte att ge 

företagen riktlinjer för vad en ekonomisk hållbar utveckling är, mätt över en lång tidsaspekt. 

People innefattar de aspekter som syftar till att skapa bättre arbetsförhållanden för de anställda. 

Planet anspelar till de aktiviteter som fokuserar på att effektivisera energianvändningen och 

utnyttjandet av jordklotets naturresurser. Genom att ett företag arbetar med att försöka uppfylla 

de tre grundpelarna närmar sig företaget Corporate Social Responsibility, som fungerar som ett 

delmål i processen mot en Corporate Sustainability, det vill säga en hållbar utveckling. Nyckeln 

för att uppnå en lyckosam hållbarhet är att hitta en balans mellan de tre pelarna (Grankvist, P. 

2009). Det går inte att fokusera på bara en eller två och ignorera de andra.  Ett företag som endast 

fokuserar på till exempel miljöaspekten riskerar att glömma bort hur de anställda trivs på jobbet. 

 

Än idag görs försök från forskarnas sida att finna nya definitioner av begreppen CSR och hållbar 

utveckling för att finna en enhetlig precisering av dess innebörd. Utveckling har dock sprungit 

ifrån begreppsfloran och idag handlar CSR-debatten mer om hur ansvarsarbetet ska integreras i 

företagen och inte om eller varför. ”The debate about CSR has shifted; it is no longer about 

whether to make substantial commitments to CSR, but how?” (Smith, C. 2003, sid. 55). Kramer 

och Porter (2006) hävdar dock att en klargöring av begreppet skulle vara ett stort bidrag även för 

det praktiska genomförandet av CSR.  

3.1.2 Företagsansvar 
Corporate Social Responsibility översätts på svenska som företagets sociala ansvar eller 

företagets samhällsansvar vilka vi redan varit inne på att definiera i tidigare stycke (Grafström, 

M. Göthberg, P. & Windell, K. 2008). Det väsentliga är dock frågorna som alltid dyker upp i 

sammanhanget; Vad innebär egentligen företagens samhällsansvar? Vad måste ett företag ta 

ansvar för? Idag finns inget enkelt svar på frågan utan i nuläget är det upp till varje företag att 

göra sin egen tolkning av vad deras sociala ansvar innebär och omfattar. EU-kommissionens 

definition av företagets sociala ansvar används däremot ofta som utgångspunkt, vilken innebär att 

företag på en frivilig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet. Debatten 

om företags samhällsansvar är het och det råder delade meningar om vad ett företag ska ta ansvar 

för. Somliga anser att företag inte kan ta något samhällsansvar medan andra tror att om bara 

företagen tar hand om samhället så kommer allt att lösa sig (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). 
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Debatten om näringslivets samhällsansvar kan leda oss långt tillbaka i tiden, egentligen ända 

tillbaka till antikens filosofer som talade om etik, men vi tar utgångspunkt från den moderna 

tidens diskussioner.  

 

Det var med Bowens bok ”Social Responsibilities of a businessman” (1953) för drygt femtio år 

sedan som debatten om företagens ansvar tog sitt ursprung (Carroll, A. 1999). Bowen menade att 

de hundra största företagen i samhället är mäktiga organisationer där deras beslut på många sätt 

påverkar medborgarnas liv. Utifrån denna utgångspunkt har det sedan under decennier utvecklats 

otaliga definitioner av CSR och diskuterats om företaget har ett socialt ansvar eller inte. Det 

klassiska motargumentet grundar sig i Friedmans ekonomiska resonemang från 1960-talet om att 

ett företags enda ansvar är att skapa vinst (Lantos, G. 2001). Ett annat argument är att 

organisationernas ansvarområde inte bör vidgas från det ekonomiska till även det sociala då 

företagen på så vis får makt över ytterligare en aspekt (Buchholtz, A. & Carroll, A. 2006). 

Skeptiker återfinns även i näringslivet där Qviberg, VD för investment AB Östersund, menar att 

det ökade intresset för socialt ansvarstagande innebär att företagets roll i samhället stöps om och 

hotar marknadsekonomin (Grafström, M. Göthberg, P. & Windell, K. 2008). Han hävdar även att 

det vore farligt om företagen utvecklades till privata myndigheter genom att öka sitt sociala 

ansvarstagande. Företagens handling ska primärt styras av vinstintresse och lagar. Friedmans och 

hans följeslagare får däremot anse sig utkonkurrerade av dagens argument där det ekonomiska 

ansvaret inte är tillräcklig för kunden, den anställde och för övriga intressenter (Grankvist P, 

2010). Friedmans nästan fyrtio år gamla retorik är inte aktuellt då dagens världsbild är en annan. 

Det finns ingen anledning att lyssna på skeptiker utan det finns däremot stor anledning till att 

vara optimistisk och entusiastisk, menar Grankvist. Varje dag startas nya små företag där 

ansvarstagandet miljöarbete är en självklarhet för att kunna försöka minska utsläppen av 

växthusgaser och lösa andra sociala problem i samhället. Grankvist (2010) påpekar dock att 

företagen inte kan vara ansvariga för världens alla problem. Han är däremot övertygad om att 

varje företag kan identifiera problemområden som företaget är rustat för att lösa. Grafström et al. 

(2008) hävdar också att ett socialt ansvar inte handlar om att rädda världen. Det handlar snarare 

om att börja på sin egen bakgård och se över hur företagets verksamhet kan förändra världen de 

lever i.  

 

Den kanske mest kända teoretiseringen för ett företags totala ansvar är Carrolls (1991) pyramid. 

Längst ner i botten återfinns företagets ekonomiska ansvar som följs av det juridiska, etiska och 

längt upp det filantropiska. Alla ansvarområden är ett måste för företagen att ta förutom det sista, 

filantropiska, som handlar om att frivilligt medverka i någon slags form av välgörenhet i ett sätt 

att vara en god samhällsmedborgare. Det är därför i dagsläget inte okonventionellt att säga att 

företag idag har ett större ansvar än förr (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). Harman, professor 

vid Stanford University och grundare av World Business Academy, påpekar detta genom att 

säga: ”Business has become, in the last half century, the most powerful institution on the planet. 

The dominant institution in any society needs to take responsibility for the whole.” (Harman, W. 

World Business Academy, se: Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004, sid. 138) 
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3.2 Teorin om ett ansvarstagande perspektiv 

Löhman och Steinholtz presenterar i deras bok ”Det ansvarfulla företaget” (2004) en modell som 

bildar utgångspunkt för företagen att vara ett ansvartagande företag. Deras teori bygger på egna 

inhämtade tankar, idéer och erfarenheter från företag i Sverige som arbetat med CSR. De tre 

fundamenten; existensberättigandet, värderingsgrunden och intressebilden skapar grunden för ett 

företag att kunna definiera sin roll i relation till omvärlden. Fundamenten kan sammanfattas 

genom att svara på tre frågor; 

 

 Hur ska företaget bedriva sin verksamhet? – Definition av värderingsgrunden 

 För vilka ska företaget verka? – Definition av intressebilden 

 Vad är företagets uppdrag i ett större perspektiv? – Definition av existensberättigandet 

 

 
Figur 2. Ansvarsmodellen. Löhman, O. & Steinholtz, D. (2004) 

 

I vilket av de tre fundamenten ett företag ska börja arbeta utifrån finns det inget givet svar på utan 

skiljer sig mellan verksamheter. Ett proaktivt företag som har mer tid och inte står inför några 

direkta problem med verksamheten börjar troligtvis från värderingshållet. 

3.2.1 Värderingsgrunden 
Värderingsgrunden är ryggraden i organisationer och verkar som ett rättesnöre och stöd i det 

vardagliga arbetet (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). Fundamentet kan beskrivas som 

företagets själ och sätt att arbeta, fungera och tänka. Begreppet bygger på tradition, kultur, 

historia och normuppfattningar och dessa är unika för varje företag. Kärnvärderingarna är 

företagets DNA som tar sig uttryck i kommunikation och reklam. Utan en företagskultur blir 

varumärket bara ett tomt skal och ingen tydlig riktning för företaget att agera efter. Företaget är 

beroende av vad alla anställda i organisationen säger och gör, från VD till vaktmästare, varför en 

stark värderingsgrund blir garantin för att organisationen tar så många rätt beslut som möjligt. 

Allting kommunicerar och därför är det viktigt att den anställde och företaget har en 

värderingsgrund att stötta sig på.  

 

Philipson skriver i sin bok ”Etik och företagskultur” (2004) att etiken kommer bli allt viktigare i 

framtiden. Det handlar om att företagen ska undvika att göra fel. För att handla rätt krävs det att 

företagen har en tydlig värderingsgrund skapad utifrån de grundläggande värdena i 
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verksamheten. Om värderingarna ska kunna präglas av alla i företaget måste den ta sin början hos 

ledaren. Ledarskapet måste bygga på samma tänk som företaget ligger till grund för. Även Crane 

och Matten (2007) påpekar vikten om ledarskap för att kunna integrera ett socialt ansvar i 

företaget där ledningen fungerar som en förebild för resten av organisationen. Buchholtz och 

Carroll (2006) går så långt som att säga att ledarskap är den viktigaste och mest avgörande 

faktorn för ett företags sociala ansvar. För att värderingsgrunden ska kunna bli genomsyrad i 

organisationen krävs det dessutom att värderingarna ska vara tydligt formulerad i text som alla i 

företaget har tillgång till (Philipson, S. 2004). Det är dock vanligt att företag inte har skrivit ner 

sina regler och normer vilket han då kallar osynliga eller latenta värden. En mängd studier visar 

att ledaren tror sig veta att värderingarna är genomströmmade i företaget men att detta inte 

stämmer överrens med verkligheten. 

 

Vidare hävdar Philipson (2004) att om ett företag ska vara framgångsrikt måste företagskulturen 

stämma överrens med de i samhället allmänna accepterade värden och synsätt. Inget företag kan 

bli framgångsrikt som befinner sig i kontrast med vad människorna utanför företaget finner är 

rätt. För att verksamheten ska bli framgångsrik måste de skapa en kultur baserad på styrande 

värden som stämmer med kunders och det omgivna samhällets syn på vad som är värdefullt och 

vad som menas med god kvalitet. Intressenterna blir således värdefulla i värderingsgrunden.  

3.2.2 Intressebilden 
Intressenter eller stakeholders definieras av Löhman och Steinholtz (2004) som; ”en grupp, 

individ eller annan företeelse som kan påverka, eller påverkas av, företagets verksamhet”. 

Anställda, ägare, kunder, leverantörer och miljön är enligt denna definition exempel på 

intressenter. Eftersom ett ansvarstagande företag, enligt Löhman och Steinholtz (2004) handlar 

om att förstå sin roll i samhället blir intressenterna en självklar del i arbetet med hållbarhet. 

Intresseperspektivet ses enligt Bruzelius och Skärvad (2004) mer relevant än på länge just på 

grund av miljödebatten som lett till att företagens arbete med miljöorganisationer har ökat. 

Rahbek Pedersen (2006) påpekar att företagens beslut måste förankra sig hos intressenternas 

åsikter, speciellt vid inkorporeringen av CSR, annars blir det svårt att genomföra 

implementeringen.  Ett framgångrikt hållbarhetsarbete sträcker sig utanför företagets egna 

gränser och verkar i hela kedjan.  Annars tenderar hållbarhetsarbetet att hamna som en separat 

aktivitet likt handlingssteget istället för att bli integrerad på företags- och samhällsnivå (Crane, A 

& Matten, D. 2007). För att få CSR att genomströmma hela leverantörskedjan gäller det att 

företagen satsar mer på långsiktiga relationer och tar ansvar för hela verksamheten (Hutchins, M. 

& Sutherland, J. 2008). Grankvist (2010) poängterar att dialogen med intressenter handlar om 

förtroende och att företagen därför ska visa på transparens.  Det handlar om att våga känna sig 

bekväm med idén att blotta sina svagheter. Istället för att tänka intressent så ska företagen tänka 

granne vid intressedialogen för att få rätt tonläge och lagom avslappnad attityd.  
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Figur 3. Intressemodellen. Grafström, M. Göthberg, P. & Windell, K. (2008) 

 

Intressemodellen har mött på kritik och anklagats för att inte vara ett fullständigt synsätt. Mabon 

(1994) hävdar att intressemodellen är för statisk vilket gör det svårt att utföra en bra analys som 

återspeglar verkligheten. Viktigt att poängtera med intresseperspektivet är, enligt Bruzelius och 

Skärvad (2004), att de olika intressegrupperna inte får uppfattas ha lika mycket inflytande och 

makt i företaget eller ha samma beroendeförhållande. Därför borde även modellen innefatta hur 

gruppernas intresse skiftar över tiden. Vid olika ekonomiska konjunkturlägen kan partners 

intresse variera. Hur mycket insikt en intressegrupp har i organisationen och dess ekonomiska 

situation varierar också. Bruzelius och Skärvad (2004) kritiserar därför modellen för att inte visa 

upp vart balanspunkten i själva relationen finns. Det krävs således att företaget utformar sin egen 

modell där pilarna visar maktförhållandets riktning och cirklarnas storlek efter intressenternas 

betydelse.   

3.2.3 Existensberättigandet 
Existensberättigandet beskriver varför företaget finns och därmed det yttersta syftet med 

verksamheten (Löhman, O. & Steinholtz, D. 2004). Definierandet växer ofta fram genom en 

djupgående analys av verksamheten och förenas med företagets vision och affärsidé. Företaget 

måste definiera sin roll i samhället och ställa sig frågorna; Vad tar företaget för ansvar? Vad 

måste vi ta ansvar för? Vad vill och kan vi ta ansvar för? Med dagens ansvarsdebatt sträcker sig 

Löhman och Steinholtzs (2004) existensberättigande bortom företagets vinst och syftar till att 

beskriva organisationens verkliga nytta och bidrag till samhället.  

3.3 Tio stödjande principer för CSR 

Löhman och Steinholtz (2004) har även dikterat tio principer som ett informellt stöd för företagen 

att använda vid det praktiska arbetet med hållbarhet. Detta eftersom det är den praktiska 

handlingen som är avgörande för om ett företag är ansvarstagande.  
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1. Principen om Mod - Att ta ställning i branschens viktigaste frågor. 

Varje land, region och bransch har olika frågor och problem som är kopplade till 

företagets verksamhet. Det kan till exempel gälla miljöfrågor, utbildningsfrågor eller 

forskning som företagen bör engagera sig i. Att kunna var med och bidra till en lösning på 

problemet ska ses som något positivt från företagets sida. Frågan ska ses som en utmaning 

och en möjlighet att finna nya kunskaper som kan leda till välgång. Inte sällan har ens 

organisations engagemang lett till att bli branschförespråkare i frågan. Det krävs då mod, 

integritet och mycket kunskap för att våga driva frågan och lösa problem på nya sätt.  

  

2. Principen om Delaktighet – Intressenterna är ambassadörer, antingen vi vill det 

eller inte.   

Alla företag består av människor som har relationer till andra människor varför 

intressenternas engagemang blir betydande. Att få de anställda att känna sig delaktiga, att 

vara en del i ett större syfte, är därför viktigt för verksamhetens bästa.  

 

3. Principen om Konsekvens – Gör inget du inte vill kommunicera och kommunicera 

inget du inte gjort. 

Vissa företag lockas av att tidigt gå ut och kommunicera sitt hållbarhetsarbete innan 

arbetet blivit seriöst integrerat i verksamheten. Andra organisationer har valt bort att inte 

säga något om de bra samhällsaktiviteter och initiativ företaget arbetar med. Inget av 

alternativen är idealiska. Det är bäst att skynda långsamt och att företaget först och främst 

använder engagemanget internt innan de går ut och kommunicerar till externa 

intressenter. Att teorisera är en sak, att faktiskt göra något är en annan.    

 

4. Principen om Relevans – Gör det som företaget är bäst på. 

Bakom varje framgångsrikt varumärke finns en koppling till en vara eller tjänst som även 

företagets hållbarhetsarbete bör ha sin utgångspunkt i. Allt företaget arbetar med bör ha 

en återkoppling till deras kärnverksamhet och organisationen bör även dela med sig av sin 

kompetens och insikt.  

 

5. Principen om Betydelse – Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting. 

Att inte kunna göra allt har blivit en vanlig ursäkt och handlingshinder för företagen att 

agera. Den upplevda meningslösheten som organisationerna känner med att deras arbete 

inte skulle kunna bidra till en lösning på problemet leder till att företagen istället avsäger 

sig allt ansvar. Denna uppfattning får inte bli ett hinder utan även små åtgärder kan ha 

betydelse. Dessutom skiljer det sig efter vad som är rimligt att göra från företag till 

företag och vad som är betydande avgörs i intresserelationen.  

 

6. Principen om Lärande – Bygg företagets strukturkapital och en uthållig 

organisation.  

Med att ett entreprenörföretag växer krävs det att en hel organisation integreras och att 

nyinkomna personer lätt kan sätta sig in i arbetet. Det måste gå snabbt för nya individer 

att lära sig vad som tidigare gjorts vilket kräver engagemang och struktur. För att 

dessutom skapa en uthållig organisation gäller det att ständigt förbättra det företaget gör 
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och skapa ett aktivt lärande. Att sprida kunskap och utveckla lärande är alltid fördelaktigt 

och ett måste för att kunna integrera en miljömässig hänsyn i organisationen.   

 

7. Principen om Integritet – Förvalta och skydda företagets själ.  

Det är viktigt att kunna stå upp för sina värderingar och principer så att övertygelsen om 

hållbarhetsarbetet inte går förlorat hos intressenterna. Därför kan det vara nödvändigt för 

företaget att ibland välja bort en kund, leverantör eller partner. På kort sikt kan detta ställa 

till med direkta problem eller olönsamhet men sett ur ett långsiktigt perspektiv blir vinsten 

större än förlusten. Företagets engagemang måste vara ärligt och organisationen måste 

mena det de säger. ”Att leva som man lär” blir därför väsentligt i sammanhanget och det 

måste även finnas en övertygelse hos ledningen om att deras tro är rätt för att kunna 

sprida sig i hela organisationen.  

 

8. Principen om Transparens – Visa upp dina svagheter 

Att våga visa upp sina svagheter är modigt och ett starkt ställningstagande. Ärlighet 

skapar inte bara trovärdighet och förtroende hos intressenterna utan möjliggör även för 

förbättring. Genom att visa upp sina svagheter visar företaget på kontroll vilket är en 

förutsättning för att kunna förändra situationen. Transparensen driver därför även på 

lärandet och kunskapsutvecklingen.  

 

9. Principen om Mätbarhet – Det som mäts blir gjort 

Alla processer behöver styrning och att göra fenomen mätbara blir därför en viktig 

parameter i arbetet. Mät- och kontrollprocesser blir som ett stöd i verksamheten och ett 

verktyg för utvärdering. Enkla nyckeltal kan användas vilket ICA:s Heavy Eco Driving 

exemplifierar. Eftersom lastbilstransporterna är ICA:s största miljöbov har Heavy Eco 

Driving, som en mjukare form av körning, sparat in både på ekonomin och på miljön. 

ICA har utbildat sina chaufförer i körstilen och har tagit fram en tydlig kalkyl för 

lastbilschaufförerna att dokumentera och förhålla sig till.  

 

10. Principen om Bärkraft – Företaget måste vara ekonomiskt uthålligt.  

Om CSR överhuvudtaget ska kunna inkorporeras och efterlevas krävs det att 

verksamheten är lönsam. Ett företag som inte klarar av sin grundläggande verksamhet 

kommer inte heller att klara av att kombinera ett socialt och miljömässigt ansvarsområde. 

Företaget måste vara ekonomiskt livsdugligt och bärkraftigt.    
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4. Klättermusen 

I empirikapitlet kommer undersökningens insamlade material om fallföretaget tematiskt att 

presenteras. Strukturen har sin utgångspunkt i teorin men för att möjliggöra att en heltäckande 

bild av företaget framställs återfinns även andra rubriker än vad teorin innefattar.  Empirin 

bygger främst på de intervjuer som genomförts men även på kompletterande artiklar och 

dokument som vi har tagit del av. 

4.1 Allmänt om Klättermusen 

Klättermusen AB är ett textilföretag beläget i Åre som designar och produktutvecklar 

friluftskläder för outdoorbranschen. Företaget grundades av Peter Askulv år 1984 då han började 

producera kläder och ryggsäckar till sig själv, eftersom han inte kunde hitta plagg som gav ett 

tillräckligt skydd (Reithner, M. 2008). Funktionen på marknadens befintliga plagg var inte bra 

nog och sedan dess har funktion varit en hjärtesak för Klättermusen. Från företagets start år 1984 

till 1996 producerades kläderna i en syfabrik i Umeå och produkterna fick beställas via postorder. 

Produktionen flyttade sedan till Estland och kläderna började säljas via återförsäljare. Idag ligger 

all produktion i Asien medan all produktutveckling sker på kontoret i Åre dit företaget flyttade 

för drygt nio år sedan. I Åre öppnades även deras första egna konceptbutik för drygt ett år sedan. 

Annars säljs Klättermusens produkter via 35 återförsäljare runt om i Sverige. På den utländska 

marknaden har märket växt sig stort och återfinns i ett tjugotal länder. Företaget exporterar bland 

annat till Norge, Tyskland, Israel och Taiwan (Klättermusens produktkatalog 2010). Idag har 

Klättermusen en omsättning på 28 273 000 kronor och en vinst på 955 490 kronor (Klättermusens 

årsredovisning 2009).  Företaget ägs idag till 70 procent av Peter Askulv och hans fru Eva 

Askulv, som även hon arbetar på företaget. Resterande 30 procent ägs av den tyska 

textilkoncernen JCK.  

4.2 Klättermusens värderingsgrund 

”Maximum safety for you, and minimum impact on nature” lyder Klättermusens slogan och 

beskriver verksamhetens två stötteben
6
. Slogan kan översättas som maximal säkerhet för dig och 

minimal miljöpåverkan. Funktion har alltid varit nummer ett för företaget och som gammal 

biolog har P. Askulv även ett stort miljöengagemang. De två parametrarna hänger ihop och den 

ena kan inte existera utan den andra. Ett plagg med höga funktionella krav håller längre och blir 

därmed ett hållbart alternativ för kunden. Som ett modernt företag i outdoorbranschen räcker det 

inte med att bara ta hänsyn till kvalitet och funktion utan även miljö och etik måste tas med i 

bilden. När Håkan Nyström, designer på företaget, blir tillfrågad vilka Klättermusens 

kärnvärderingar är, säger han precis som P. Askulv att det är funktion och miljö och att de lever i 

synergi med varandra. Tomas Fällmar, Klättermusens ekonomiansvarig, betonar funktionaliteten 

som Klättermusens viktigaste värdering och att hållbarhet kommer på köpet i och med att tygerna 

håller så hög klass och kvalitet. Jens Jensen, IT-ansvarig, ser Klättermusens kärnvärdering som 

unikhet och annorlunda som han själv uttrycker sig. Han förklarar vidare att Klättermusens 

strävan är att alltid ta spår som ingen annan tar. Johnny Carlquist, butikschef i Klättermusens 
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konceptbutik, anser att kärnvärderingarna funktion och miljö genomsyrar hela företaget och att de 

når hela vägen ut till butik.  

4.2.1  Designriktlinjer 
Klättermusens kärnvärderingar avspeglas tydligt i de nedskrivna designriktlinjer som finns att 

följa. Miljöhänsyn och funktion är de två punkter som kommer först på listan. När tygerna ska 

väljas måste de leva upp till de båda punkterna. Det finns material som har mycket goda 

egenskaper rent tekniskt men där den totala miljöpåverkan är för stor. I dessa sammanhang väljer 

Klättermusen ett annat material. På samma sätt avstår de från de material som har en väldigt liten 

miljöpåverkan men som inte uppfyller de krav på funktion som företag har (Klättermusens 

produktkatalog 2010). Det är först när både funktion och miljöhänsyn är uppnådda med 

produkten som designern kan ägna tid till att få plagget vackert och snyggt (Reithner, M. 2008). 

Det är alltid i den ordningen produkterna skapas medan många företag arbetar tvärtom menar P. 

Askulv. ”De gör en snygg och läcker jacka och sedan slänger de på lite funktion för att det ska 

sälja”
7
.  

Det är Håkan Nyström som är företagets designer men även P. Askulv är fortfarande med i 

produktutvecklingsprocessen. Tillsammans utgör det 1,5 designanställd och ingen produkt 

kommer ut från Klättermusen som P. Askulv inte varit involverad i. Som en mångårig 

friluftsentusiast och klättrare vet P. Askulv vad som krävs av plaggen. På en isig klippvägg mitt i 

vintern måste produkterna hålla måttet. Likaså avspeglas Nyströms personliga krav på 

utrustningen då han ägnar mycket av sin fritid till äventyrssporter. Nyström säger att det inte ska 

vara brist på funktion som begränsar honom i sitt utövande utan hans egen förmåga. ”En 

Klättermusenprodukt är utvecklad för värsta tänkbara scenario med bland annat visselpipa, 

kompass, förstärkta partier och rejäla huvor. Funktionerna är inte där för att de alltid behövs utan 

finnas där när det väl händer något”
8
.  

En annan viktigt punkt att följa vid produktutvecklingen är att Klättermusens produkter ska vara 

väsentligt annorlunda än sina konkurrenters. Nyström och P. Askulv använder sig därför av 

uttrycket ”if it looks like everyone else let them do it”
 9

. Hitintills har Klättermusens unikhets 

strävan varit förklaringen till varumärkets framgång, tror Nyström. Klättermusen försöker inte 

likna någon annan utan ambitionen är att designa annorlunda produkter och kan de inte det så 

låter de bli.  Klättermusen gör det andra inte har råd med eller vågar. P. Askulv förklarar detta 

genom att Klättermusen, som ett icke börsnoterat bolag, har större möjlighet att ta fler risker 

eftersom de inte har någon redovisningsplikt mot aktieägarna (Reitner, M 2008). Ett börsnoterat 

företag måste visa upp bra försäljningssiffror varje kvartal varför de designar plagg de vet 

kunderna köpte förra året eller sålde bra hos konkurrenterna. Klättermusen har däremot ett 

mycket större utrymme att experimentera och ta ut svängarna. Eftersom företaget särskiljer sig 

såpass mycket har varumärket inte många direkta konkurrenter, eller som P. Askulv kallar dem 

kollegor. De tre främsta är dock Patagonia, Arcteryx och Marmot.  
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4.2.2  Peter Askulv som ledare 
P. Askulv är enligt honom själv en entusiastisk ledare men sämre som chef. Hans styrka när han 

ska engagera de anställda är att han privat drivs av ett så strakt miljöengagemang. Hemma värmer 

han upp sitt hus med ved och solfångare. Han är utbildad biolog och har även läst ett år kemi på 

universitetet. P. Askulv menar att hans akademiska bakgrund tillsammans med hans 

designkunnande har gett en cross over -effekt som är sällsynt i branschen. Han vet ingen annan 

ledare än Patagonias ledare Yvon Chouinard som är lika starkt engagerad och kunnig i 

miljöfrågan.   

 

Jonny Carlquist beskriver P. Askulvs ledarroll som följande:  

 

”Peter är karismatisk och har ett otroligt driv. Du fastnar väldigt lätt för Peter och 

inspireras av hans stora kunskap och vision. Det engagemanget han har för naturen 

och miljöarbetet är ingen ”hitte på grej” utan något som han har brunnit för i hela 

sitt liv. Han är definitivt en bra ledare, Klättermusen hade inte kommit någonstans 

om det inte hade varit för Peter. Han har så många fantastiska idéer och har satsat 

allt han äger och mer därtill för att rädda företaget flera gånger om. Det som är 

negativt är att han är inte världens bästa på att planera. Det krävs folk runt omkring 

som hjälper honom”
10

.  

 

Även de andra tillfrågade medarbetarna på Klättermusen anser att anledningen till företagets 

framgång med hållbarhetsarbetet är på grund av P. Askulvs drivkraft. Även hans fru och 

företagets marknadsföringsansvarig, E. Askluv, nämns av både Jensen och Fällmar som mycket 

pådrivande i miljöengagemanget. Fällmar berättar dessutom att han aldrig arbetat med en VD 

som varit så insatt i ekonomin. ”Peter är väldigt duktigt på ekonomi och jag har aldrig bollat idéer 

med någon tidigare på det sättet som jag gör med Peter. Det är himla kul”
11

. När designern 

Nyström tillfrågas att beskriva P. Askulv som ledare säger han att P. Askulv är en sann 

entreprenör och att han ofta lever kvar i den rollen trots sitt växande företag.  ”Peter har haft två 

till tre anställda under sitt liv och ibland tror han fortfarande att han har det, även om vi nu är 16 

stycken på kontoret. Det finns vissa frågor som är lite mer att önska när det gäller 

chefmannaskapet, det tror jag hela företaget skriver under på”
12

.  

4.3  Klättermusens intressebild 

Intressebilden är uppdelad efter Klättermusens kunder, anställda, ägare, butiker och återförsäljare 

samt leverantörer. Denna indelning är vår egen och har inte identifierats av Klättermusen. 

4.3.1 Kunder 
Genom att särskilja sig som företag kan två saker inträffa; konkurs eller trogna kunder, det sista 

stämmer in på Klättermusen (Reithner, M. 2008). Kunder som en gång hittat till Klättermusen har 

haft svårt att lämna varumärket. Återförsäljare vittnar om att kunderna helst klär sig från topp till 

tå i Klättermusens produkter.   
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Klättermusen har genom kundundersökningar kunnat identifiera tre olika kundgrupper. 

Gemensamt för att alla tre grupper är att det rör sig om människor som är aktiva i naturen både på 

sommar som vinter. Den första kundtypen kan beskrivas som en högutbildad person mellan 20 

till 30 år som har max ett barn. Denna grupp försvinner sedan när de får sitt andra barn för att 

sedan återkomma efter cirka 15 år som kundgrupp nummer två. Denna kundtyp är en person med 

äldre eller utflyttade barn varför de nu har mer tid och pengar att ägna sig åt sina fritidsintressen. 

Den tredje och sista kundgruppen karaktäriseras av personer med ett stort miljöengagemang. P. 

Askulv säger att han märkt av trenden med att kunder allt mer efterfrågar produkter som är 

miljövänliga. Priset på produkten spelar inte så stor roll längre och konsumenten ser plagget som 

en investering för framtiden, förklarar han. Även Johnny Carlquist, butikchef, har märkt av 

konsumentbeteendet med att fler och fler människor väljer att handla grönt och att de bryr sig 

mindre om vad det kostar. P. Askulv säger sammanfattningsvis att deras kunder även kan ses ur 

en annan dimension och beskriver dem som ett gäng riktiga friluftsnördar. 

 

I år har Klättermusen som mål att bli bättre på att kommunicera sin miljöprofilering ut till kund. I 

dagsläget når inte all information om deras hållbarhetsarbete ut. De två miljöprojekt som 

Klättermusen just nu satsar på att kommunicera är återvinningssystemet rECOver samt 

Miljösupport. rECOver innebär att kunden har möjlighet till att panta sina utslitna kläder och 

Miljösupport innebär att Klättermusen skänker en procent av sin omsättning till välgörenhet. 

Kommunikationen ut till kund är dock en tuff uppgift eftersom Klättermusen främst säljer genom 

återförsäljare vilka är svåra att påverka. Helst hade företaget sett att återförsäljarna tog sitt ansvar 

för att underlätta för konsumenten att välja hållbart. Klättermusen skulle vilja se att varje 

friluftsbutik har en egen ekohörna eller speciell avdelning för miljöinriktade produkter. För en 

ovetande kund krävs det idag att kunden tittar på produktens ”tag” för att bli informerade om 

Klättermusens hållbarhetsarbete. Johnny Carlquist menar att det är väldigt få konsumenter som är 

beredda på att verkligen öppna och läsa tagen, varför det behövs mer kommunikation. ”Som 

butikschef är därför en av mina viktigaste uppgifter att sprida Klättermusens miljöprofilering. Vi 

är ett väldigt litet märke och nästan varje dag möter jag människor som aldrig har hört talas om 

Klättermusen”
13

.  

 

Reklamationer har alltid varit en värdefull tillgång för Klättermusen. Det är inte förrän med 

dagens konceptbutik som de fått möjlighet till feedback direkt från kunden. P. Askulv säger att 

han alltid sett reklamationerna som något positivt. Reklamationerna berättar vad företaget gjort 

mindre bra och därmed måste förbättra (Reithner, M. 2008). P. Askulv menar vidare att kunden 

kan ses som en länk i produktionskedjan. ”Om ena benet i produktutvecklingen för Klättermusen 

är friluftsbehov, är kundernas feedback det andra”
14

. Reklamationerna har även lärt Klättermusen 

att fel förväntningar kan leda till missnöjda kunder. Därför är de helt ärliga i sin kommunikation 

och berättar exakt vad som gäller för en produkt via ECO-index. P. Askulv tror inte att 

Klättermusen tappat försäljning genom att vara ärliga. Tvärtom bygger de upp ett förtroende mot 

kunden och det är ett förtroende som Klättermusen tjänar på i längden, menar P. Askulv. 
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4.3.2  Anställda 
Klättermusen växer och nya medarbetare rekryteras på löpande band. För tre år sedan var de fyra 

och en halv person på företaget och idag ligger de mellan 15 och 16 stycken. Detta har ställt krav 

på organisering och idag finns det därför sex avdelningar; ekonomi, design, service, försäljning, 

IT och marknadsföring
15

. P. Askulv inser att den snabba expansionen har gjort att hans 

kunskapsspridning och engagemang blivit lidande. Förr med få anställda räckte det med att talas 

vid på möten och fikaraster men med dagens organisation krävs det mer. Därför håller de just nu 

på med att formulera ner företagets riktlinjer och kärnvärderingar så de anställda har att följa. Att 

värderingarna skrivs ner först nu ser P. Askulv som en fördel ur miljösynpunkt. Han förklarar 

detta med att äldre företag byggde upp sina organisationer för länge sedan då miljövärderingen 

inte var en självklarhet. Klättermusen har nu däremot möjligheten att helt integrera denna 

värdering och att bygga hela företaget utifrån hållbarhetsaspekten. För att öka de anställdas 

kunskaper om hållbarhet har även P. Askulv valt att skicka iväg en del anställda på utbildningen 

Sustainable Fashion Academy i Stockholm. Den senaste i personalen som fick genomföra denna 

utbildning var den nyanställda produktutvecklaren. Utbildningen riktar sig till modeföretag som 

vill arbeta ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart
16

. P. Askulv upplever att det aldrig varit 

några problem med att få miljöengagemanget att sprida sig i företaget. Tvärtom märker han att 

det fått personalen ännu mer drivna. Han tror att förklaringen till detta mycket grundar sig i att 

personer med ett natur- och miljöintresse självmant söker sig till organisationen. P. Askulv har 

aldrig ställt som krav att de personer han anställer ska vara privat miljöengagerade, däremot 

friluftsintresserade. Detta för att personalen ska kunna förstå vad Klättermusens produkter 

handlar om och detta är strategiskt viktigt, menar P. Askulv. Johnny Carlquist förklarar de 

anställdas miljöengagemang genom att säga: ”man kan inte tycka om att vara ute i naturen utan 

att vilja bevara den”
17

.   

4.3.3  Ägare 
För fyra år sedan fick Klättermusen en förfrågan om delägarskap från den tyska textilkoncernen 

JCK. Förfrågan godtogs och JCK köpte in sig på 20 procent av företaget. Drygt ett år senare 

köper delägarna ytterligare 10 procent av Klättermusen. JCK är en av världens fem största 

textilleverantörer och de är delägare i cirka åtta varumärken varav två egna
18

. Anledningen till 

varför JCK valde att satsa på Klättermusen var för att koncernen ville få in ett varumärke som 

fungerade som en kvalitetsstämpel. JCK´s övriga märken är av lågpriskaraktär varför de ville få 

in Klättermusens goda rykte om kvalitet och kunnande. P. Askulv tycker detta var ett smart drag 

från JCK´s sida och idag finns ett fint samarbete mellan parterna. Förutom att Klättermusen är ett 

marknadsföringsverktyg för JCK så hjälper P. Askulv koncernen med att upplysa om branschens 

miljöbovar och informera om vad som händer på marknaden med nya material. I gengäld 

använder sig Klättermusen av JCK´s stora kunnande inom CSR. Koncernen har ett speciellt 

avsatt team för dessa frågor som är, enligt P. Askulv, väldigt kunniga på sin sak. Teamet har 

bildat ett bolag som Klättermusen köper in sina CSR- tjänster ifrån.  Klättermusen har bland 

annat mottagit en lista på 120 punkter som JCK ser till att leverantörerna uppfyller. P. Askulv och 

hans medarbetare besöker dock själva fabrikerna ofta varför de kan kontrollera att de mest 
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uppenbara sakerna inom CSR uppfylls. Bitar som till exempel att inget barnarbete förekommer, 

inga låsta dörrar och att det finns nödutgångar. När det däremot kommer till mer komplexa frågor 

som försäkringar och liknande hjälper JCK till.  P. Askulv säger att de är mycket nöjda med 

JCK´s tjänst och poängterar att det är bättre att låta någon med mer gedigen kunskap sköta 

uppgiften än att de själva ska försöka åta sig det arbetet. Han säger vidare att CSR är en 

omfattande process som aldrig tar slut och det hade krävt minst en heltidsanställd. Klättermusen 

har varken kunskapen eller resurserna som krävs för att klara av detta idag.  

4.3.4 Butiker och Återförsäljare 
År 2009 öppnade Klättermusen sin egen konceptbutik i Åre och har sedan starten drivits av 

Johnny Carlquist. Carlquist berättar att han var 16 år då han för första gången kom i kontakt med 

varumärket och att det sedan dess i princip varit som en pojkdröm för honom att få arbeta för 

Klättermusen. Som butikchef är hans främsta uppgift att förmedla Klättermusens vision till 

kunderna och att ständigt utveckla butikskonceptet. Butiken går i en sann hållbarhetsanda där 

näst intill all inredning är från second hand eller hämtat från en gammal lada. Hela Klättermusens 

kollektioner, med cirka 50 produkter per år, återfinns i konceptbutiken. Detta kan jämföras med 

återförsäljarna som endast brukar beställa in fem till tio olika produktmodeller. I Sverige har 

Klättermusen cirka 35 återförsäljare som alla är friluftsbutiker eller natur- och miljöinriktade på 

något sätt. På den utländska marknaden säljs Klättermusen i nästan 20 länder där Centraleuropa 

och Asien är den största marknaden.  

 

Öppningen av den egna konceptbutiken har varit ett lyckat drag, säger P. Askulv, men poängterar 

att öppnandet av fler butiker ligger ett par år framåt i tiden. Först måste butikskonceptet helt sätta 

sig och färdigutvecklas.  Viktigast strategiskt är att få bukt med att återförsäljarna köper in så 

fåtal modeller av kollektionerna. Genom att butikerna endast köper in fem till tio produkter 

innebär att 40 av produkterna aldrig når ut till slutkonsument. Detta är ett problem som måste 

lösas. Carlquist har bland annat utökat sin tjänst till att ansvara för införsäljningen av 

kollektionerna i Sverige. Carlquist menar att nyckeln är att sprida mer kunskap till återförsäljarna. 

Idag finns det en friluftsbutik i varje hörn men problemet är att butiksbiträdenas kunskaper 

brister.  Att Klättermusen har den finaste ullen spelar ingen roll när personalen inte är 

informerade eller inte kunniga inom ämnet. Det blir därför svårt att motivera en kund att köpa en 

dyrare produkt när det inte är någon som kommunicerar arbetet bakom det. Klättermusen söker 

därför efter mer specialiserade återförsäljare som kan marknadsföra deras produkter bättre.  

4.3.5 Leverantörer 
Klättermusens klädtillverkning är utlagd på två fabriker i Kina medan tygerna kommer ifrån 

Europa, Japan eller Korea. Klättermusens ryggsäckar tillverkas i Vietnam. När tygerna ska väljas 

görs detta med stor noggrannhet och de lämnar inget åt slumpen, menar P. Askulv. De vill vara 

med och definiera varenda tråd och arbetar med många olika väverier för att få fram deras egna 

specialkomponerade material. De ställer höga krav för att kunna garantera att plaggen får en 

livscykel på minst sju till åtta år. P. Askulv har till exempel egna tvättester som är ökända i 

branschen. Plaggen måste klara av att tvättas i 1600 varv istället för 800 som fabrikerna använder 

sig av vid testerna. Klättermusen väljer ständigt bort leverantörer på grund av att de inte kan leva 

upp till dessa krav. En japansk tillverkare blev en gång ratad när P. Askulv vägrade att köpa in de 

beställda produkterna. Detta innebar direkta tids- och ekonomiförluster för både leverantören och 

Klättermusen. I framtiden hoppas P. Askulv på att fler leverantörer kan leva upp till 
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Klättermusens krav. I dagsläget läggs det otroligt mycket tid på att pressa, förhandla och driva på 

leverantörerna. P. Askulv betonar att det krävs stor ödmjukhet vid pådrivningarna för att få 

genomslagskraft. 

4.4  Klättermusens existensberättigande 

P. Askulv anser sig att ha ett personligt ansvar mot naturen varför även hans företag får ett ansvar 

på köpet. Han säger också att företag inte kan sitta och vänta på lagstiftning för då kommer det 

aldrig att hända något. P. Askulv betonar att ett företag inte kan göra allt, men det kan alltid göra 

något. Det är många företag som förlamas av att de är rädda för att göra fel eller att de känner stor 

hopplöshet i att kunna bidra till en bättre miljö. Detta får inte bli ett hinder för att börja agera, 

menar P. Askulv. På Klättermusen använder de sig därför av ordspråket ”don’t let perfect be the 

enemy of good
19

” som ledstjärna. Klättermusens initiativförmåga visar sig i deras arbete med 

flera olika miljöprojekt. En del är helt egna påfund och en del är inspirerade från andra företag. 

4.5  Klättermusens hållbarhetsarbete och miljöprojekt 

Enligt P. Askulv är de två största miljöbovarna idag koldioxidutsläppen och användningen av 

kemikalier. PVC var ett ämne som Klättermusen tidigt valde bort. Detta skedde redan på 1980-

talet och i dag kämpar P. Askulv med att få bukt på kemikalien fluorkarbon i branschen. 

Kemikalien används vid impregneringar och är en enorm miljöbov. Klättermusen 

uppmärksammade problemet för första gången för fem år sedan men då var det ingen annan som 

förstod bieffekterna av fluorkarbonerna. I tre års tid fick P. Askulv förklara för sina leverantörer 

vilka konsekvenser fluorkarbonerna skapade för miljön. Idag är kemikalien mer uppmärksammad 

vilket har gjort att P. Askulv inte behöver informera på samma sätt längre. Att andra företag i 

branschen dessutom har börjat välja bort fluorkarbonerna har gjort att de tillsammans kunnat sätta 

press på leverantörerna. Detta har underlättat mycket för Klättermusen när de ska hitta 

fluorkarbonfria alternativ. P. Askulv säger att han ser en lavin effekt och att han själv har fått 

erfara utvecklingen i branschen. När Klättermusen tog kontakt med en ny leverantör i Taiwan 

förra året hade de redan en fluorkarbonfri impregnering. Då hade företaget Haglöfs, som verkar i 

samma bransch, varit där året innan och ställt krav. Framsteget gjorde P. Askulv väldigt glad och 

han säger att det var skönt att slippa att ligga i spetsen för en gångs skull.  

4.5.1 ECO-index 
För att underlätta för kunden att välja bra miljövänliga alternativ har Klättermusen tagit fram 

ECO-index som är ett mått på produkternas ekologiska fotavtryck (Klättermusens produktkatalog 

2010). ECO-index är jämförbar med textilbranschens övriga miljömärkningar som Svanen, EU-

blomman och Krav men är mycket mer specifik för outdoorbranschen. Märkningen fungerar som 

en miljödeklaration som talar om hur långt Klättermusen nått med sitt miljöarbete för varje 

specifik produkt. E. Askulv uppger själv att det inte är ett perfekt system än men att det är en bra 

början. Hon berättar vidare att det är lätt att misströsta när man inser hur många faktorer som 

påverkar om en jacka är snäll mot miljön.  Allt från materialval till transportssätt. I ECO-index 

utvärderas varje produkt utefter tio kriterier, bland annat efter hur lång produktlivscykel och om 

materialet är fluorkarbonfritt (Klättermusens produktkatalog 2010). Plagget får en poäng efter 
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varje uppfylld kriterie. En produkt kan aldrig få poäng för samtliga tio kriterier eftersom en del 

kriterier bara är relevanta för vissa plagg. Därför bedöms plagget utefter hur många kriterier det 

uppfyller utifrån möjliga i produktfallet. Som ett exempel kan en jacka bedömas utefter sju 

kriterier av de tio möjliga. Sen lever den bara upp till sex av de sju, vilket gör att plagget hamnar 

på en 86 procentig skala. Även om ECO-index bedöms på produktnivå tittar även Klättermusen 

på det genomsnittliga värdet för deras kollektioner för att få en måttstock om hur deras 

hållbarhetsarbete fortskrider. På fyra år har ECO-index förbättras från en 23,7 procent till 61,2 

procent.  

4.5.2 rECOver 
Klättermusen tycker att allt för mycket av det som konsumeras hamnar på soptippen varför de har 

utvecklat återvinningssystemet rECOver (Klättermusens produktkatalog 2010). Sedan 2009 är 

alla Klättermusens produkter märkta med en pant på 1, 5, 10 eller 20 euro som konsumenten kan 

handla för när de lämnar in sin utslitna produkt
20

. De återlämnade plaggen sorteras efter material 

för att sedan återvinnas. Produkter som går att laga repareras och skickas iväg till välgörenhet. 

Återvinningssystemet är möjligt på materialen; polyamid, polyester, polypropylen och metall. 

Företaget är först i världen inom sin bransch på att återvinna polyamid och polypropylen.  

Statistik förs på hur mycket kunderna återvinner men eftersom initiativet fortfarande är väldigt 

nytt finns inga siffror som pekar på en ökad återvinning.  

4.5.3 ECO-circle™ 
Det är det japanska företaget Teijin som står bakom initiativet ECO-circle och som möjliggör att 

Klättermusen kan återvinna sina polyesterprodukter (Klättermusens produktkatalog 2010). Teijin 

har utvecklat världens första slutna kretsloppsystem för polyester och de har nått stora 

framgångar världen över. Allt sker utan några skadliga restprodukter och med en dramatisk 

minskning av både energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Energiförbrukningen kan reduceras 

med 84 procent och koldioxidutsläppen upp till 77 procent.  Den återvunna polyester håller precis 

samma kvalitet som nytillverkad och kan användas om och om igen. Idag återfinns Teijin´s 

återvunna polyester i fyra av Klättermusens produkter.  

4.5.4 Mipan Regen® 
Mipan Regan är ett annat återvunnet material som Klättermusens använder sig av.  

Polyamidfibern framställs av skräpmaterial som till exempel uttjänat fisknät och gamla mattor 

(Klättermusens produktkatalog 2010). Det är tillsammans med leverantörspartnern Hyosung som 

det har blivit möjligt för Klättermusen att bli först i världen med att lansera denna väv.  Den 

starka väven används som huvudmaterial i Klättermusens nya serie med ryggsäckar och väskor. 

Köper konsumenten en sådan produkt sparas 28 procent olja jämförelsevis med om kunden köper 

en produkt i enbart nytt material. Även koldioxidutsläppen minskar avsevärt och det blir inget 

avkall på kvalitén.  

4.5.5 Bluesign® 
Klättermusen är sedan 2009 medlem i den internationella organisationen Bluesign. För 

medlemskap krävs ett starkt engagemang för hållbar utveckling, CSR, miljöfrågor, och socialt 

ansvar. Engagemanget ska även vara inskrivet i affärsplanen och genomsyra hela verksamheten.  

                                                           
20

 http://www.klattermusen.se/recover_SE.php?lang=SE&curr=SEK (2010-04-27). 



KLÄTTERMUSEN – EN FÖREBILD FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Kandidatuppsats vid Borås Textilhögskola 

 

33 

 

Bluesign är en standard för företag inom textilindustrin men kan även gälla som en certifiering av 

godkända kemikalier, tyger och material som framställts enligt den stränga bluesignstandarden. 

Standarden innebär att ett material eller komponent framställs så skonsamt som möjligt för miljön 

och garanterar bra arbetsförhållande för arbetarna i fabriken. Det är viktigt att resurs- och 

energiförbrukningen är så effektiv som möjligt och att inga kemikalier som är skadliga för huden 

förekommer. Bluesigns regler för användandet av kemikalier är mycket strängare än EU: s 

reglerverk (Klättermusens produktkatalog 2010).  

 

Till skillnad från de andra miljömärkningarna, likt Rättvisemärkt, är det produktens komponenter 

som Bluesign certifieras och inte den slutgiltiga produkten. Det kan vara komponenterna som tyg, 

impregnering, kalandrering, knappar och blixtlås. Om en komponent en gång blivit certifierad 

behöver den inte testas igen till skillnad från de andra miljömärkningarna som certifierar på hela 

produkter. Detta leder till att företagen sparar otroligt mycket tid och pengar när de slipper 

återupprepa certifieringstesterna. Det innebär således att om Klättermusen får ett material 

bluesignat kan Haglöfs vända sig till samma tygleverantör utan att materialet behöver gå igenom 

samma procedur och kontroll
21

.  

 

Klättermusen är helt övertygad om att deras Bluesign- medlemskap underlättar för dem att hitta 

bra leverantörer och samarbetspartner. Bluesign fungerar som ett verktyg att se transparens i 

värdekedjan och det blir lättare att sätta press på leverantörerna. Idag finns det bara ett företag 

som har fabriker som är helt bluesignade, dessa ligger i Kina och Taiwan. Andra leverantörer har 

idag en del av sitt utbud godkända men fortfarande är det långt ifrån alla. Att arbeta enligt 

Bluesign är dyrt för fabrikerna och kräver stora investeringar. För att motivera fabrikerna är det 

därför viktig att allt fler sätter press på leverantörerna och efterfrågar bluesignade komponenter. 

Klättermusen har idag två produkter som består helt av bluesignade komponenter. Deras mål är 

att om fem år ska alla deras produkter vara bluesignade. Detta har gjort att Klättermusen gett sina 

leverantörer ett ultimatum, om de inte kan leverera bluesignade komponenter inom tre år kommer 

de att byta till en annan
22

.  

4.5.6 Miljösupport 
”1 % for the environment” är ett initiativ Klättermusen tagit efter förebilden Patagonia.   

Miljöinitiativet innebär att en procent av omsättningen doneras till välgörenhet (Klättermusens 

produktkatalog 2010). Det är dessutom kunden som väljer vart de vill att pengarna ska hamna. 

Genom att ange produktkoden på plaggets etikett kan kunden gå in på Klättermusens hemsida för 

att nominera, ansöka och rösta på det projekt som kunden tycker ska få support. Tidigare års 

Miljösupport har bland annat gått till BOS, Borneo Orangutang Survival, som arbetar för att 

skydda orangutanger och bevara regnskog. 

4.5.7 Gotts 
Gotts är en certifiering som Klättermusen använder sig av i sina bomullsprodukter. Gotts är ett 

internationellt gångbart märke jämfört med de många svenska märkningar som finns. Bra 
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miljöval är ett exempel men eftersom Klättermusen säljer på den utländska marknaden vet inte 

kunden där vad märkningen betyder. Därför använder de sig istället av Gotts
23

.  
 

4.7 Klättermusen som förebild 
 

Konkurrenterna Haglöfs, Lundhags och Extrem uppger alla Klättermusen som förebild inom 

branschens hållbarhetsarbete
24

. Att Klättermusen faktiskt lyckats med att arbeta för en bättre 

miljö kan bekräftas genom alla de fina priser som företaget mottagit. Senast i raden är ISPO 

mässans pris för deras ”Bilskirner Jacket” som uppnått en 100-procentig skala i deras egna 

hållbarhetsmått ECO-index (McLaren, W. 2010). Under de senaste fyra åren har Klättermusen 

även tilldelats elva priser från fem olika organisationer; SOA Sustainability Award, OutDoor 

Industry Award, Eco Responsibility Award by ISPO, Volvo Eco Sports Design Award och 

Nordens grönaste bälte (Klättermusens produktkatalog, 2010). Klättermusen är väldigt stolta över 

sina priser och att de lyckas vinna över konkurrenter från hela världen. P. Askulv säger att de 

större företagen vanligtvis har designavdelningar på 40-50 personer och att det därför känns lite 

extra speciellt för Klättermusen att vinna när deras designteam består av 1,5 person. Priserna 

tilldelas för en specifik produkt och företagen får själva skicka in sitt tävlingsbidrag. Vanligtvis 

brukar det handla om cirka 300 tävlingsbidrag som konkurrerar. Nedan presenteras de produkter 

som Klättermusens senast blivit belönade för.  

 

 Frode Jacket- SOA Sustainability Award 2010 

 Gnå backpack- SOA Sustainability Award 2009 

 Misty Pants- OutDoor Award 2009 

 Tjatse Jacket- OutDoor Award 2009 

 Gnå Backpack- ECO Responsibility Award by ISPO 2009 

 Mjölner Backpack- Outdoor Award 2008 

 Einride jacket- Volvo ECO Sports Design Award by ISPO 2008 

 Development of flourcarbon-free products- nordens grönaste bälte 2007 

 Noatun jacket- outdoor Award 2007 

 Liv sweater- outdoor award 2006 silver  

 Einride jacket- outdoor award 2006   
(Klättermusens produktkatalog 2010). 

4.5.8 Öppenhetspolicy 
Det är många företag som hör av sig till Klättermusen för att fråga hur de arbetar med hållbarhet. 

Egentligen är allt affärshemligheter men när det kommer till miljöaspekten så har företaget valt 

att köra med öppna kort. P. Askulv menar att annars skulle företaget inte ha någon trovärdighet 

kvar och att de själva skulle hämma utvecklingen. Klättermusens öppenhetspolicy tog sin start för 

tre år sedan och kort därefter startade de även upp en samarbetsorganisation för outdoorföretag. 

Idag har organisationen ett 40-tal medlemmar vilka samordnas vid varje branschmässa. På 

mötena samlas designerna för att dela med sig av sina nyvunna kunskaper och till exempel utbyta 
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information om leverantörer. Klättermusen har även inlett ett samarbete med deras förebild 

Patagonia. De båda företagen träffades för första gången i Borås hösten 2008 under konferensen 

Design of Prosperity. Sedan dess har företagen mötts ett par gånger för att dela med sig av sina 

kunskaper och senaste lösningar. 

 

P. Askulv tror att Klättermusens öppenhetspolicy leder till att företaget blir mindre sårbart.  

De är helt öppna med deras okunskaper och har företaget fel så vill de inget hellre än att få reda 

på det. Miljö- och hållbarhetsarbete är något som aldrig tar slut och vi kan omöjligt veta allt, 

säger 
 
P. Askulv

 25
. Han betonar att Klättermusen inget annat kan göra än att agera utifrån den 

kunskap som finns idag.  

 

”Har vi fel, rätta oss, så ska vi ta ställning till vårt agerande. Vi vet inte om den 

fluorkarbonsfria impregneringen är det bästa alternativet. Det kan visa sig om fem 

år att det är sämre, men så vitt vi vet idag är det här jävligt mycket bättre”
26

.  

4.5.9 Ekonomisk lönsamhet 
E. Askulv säger att om ett företag inte är ekonomiskt lönsamt så är det ingen som vill lyssna på 

vad man har att säga. Idag har Klättermusen en vinst på 955 490 kronor och en omsättning på 

28 273 000 kronor (Klättermusens årsredovisning 2009). Tidigare år visar på en betydligt mindre 

vinst vilket kan förklaras av de stora kostnader som företagets investeringar har inneburit. 

Ekonomichef Fällmar förklarar att de köpt in ett nytt affärssystem för att kunna bygga en struktur 

i företaget och att det också satsats mycket på logistikhantering och utbildat personal inom 

hållbarhet. Fällmar hävdar att det är väldigt ovanligt att ett så litet företag i denna bransch kan 

visa upp så bra siffror som Klättermusen klarar av.  

 

För att bättre kunna styra Klättermusens tillväxt har Fällmar sett till att införa budgetuppföljning 

för varje kvartal. Han har även infört avdelningsredovisningar för att enklare kunna kartlägga vart 

pengarna tar vägen och vart de stora kostnaderna finns. Det sätts därför upp enskilda 

avdelningsmål. Utefter dessa mål skapar sedan avdelningscheferna en arbetskalender som 

kopplas till budgeten. Nästa steg i företagets tillväxtfas är att redovisa omsättning och utfall för 

varje land. För framtiden har Klättermusen en målsättning att nå 100 miljoner i omsättning på 

fyra år. Detta är en tredubbling av dagens omsättning men med dagens utsikter och 

orderläggningar ser det ut att bli införlivat med största sannolikhet, hävdar P. Askulv. 

4.6 Klättermusen om framtiden 

P. Askulv berättar att så länge han fortsätter att äga företaget så kommer varumärket behålla 

samma nisch och samma kärnvärderingar. Klättermusen planerar just nu ett nytt kontor som 

kommer att gå i hållbarhetslinjen. Energi ska sparas med hjälp utav att kontoret ska vara 

utrustade med lampor som tänds och släcks när personalen går in och ut från rummet. Solfångare 

ska installeras på taket för uppvärmning och elförbrukning. P. Askulv säger att sett ur 

miljösynpunkt är dessa bara små bagateller men det visar att vi gör något för miljön i alla lägen
27

.   
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5.  Analys  

I analyskapitlet kommer vi att föra en diskussion utifrån den insamlade empirin och teorin i ett 

sätt att kunna uppfylla rapportens syfte.  Detta för att så småningom i slutsatsen kunna närma 

oss ett svar på forskningsfrågan. Som en påminnelse till läsaren är syftet med rapporten att 

påvisa hur ett textilföretag kan arbeta med hållbarhet på ett ansvarstagande sätt genom att lyfta 

fram ett konkret exempelföretag. Därigenom för att se om vedertagen teori i ämnet 

överrensstämmer med verkligheten. 

5.1 De tio stödjande principerna 

Principen om mod - att ta ställning i branschens viktigaste frågor, uppfyller Klättermusen mer än 

väl. Företaget har tagit en tydlig ställning till att de vill vara med och skapa en bättre miljö och en 

hållbar utveckling. Klättermusens starka engagemang om att ta bort fluorkarboner i branschen är 

ett exempel på detta. Att våga lösa saker på nya sätt och driva branschen framåt gör Klättermusen 

dagligen. Miljöhotet ses som en utmaning där P. Askulv och medarbetarna ständigt söker ny 

kunskap. Brist på kunskap och belägg får inte bli ett hinder för att börja agera, menar P. Askulv. 

Principen om betydelse - ingen kan göra allt, men alla kan göra något, uppfylls därför även i 

Klättermusens organisation. Vi tror att denna princip är en av nycklarna till varför Klättermusens 

lyckats åstadkomma handlingskraft i hållbarhetsfrågan. Miljöhotet är väldigt komplex varför det 

är avgörande för ett företag att lyckas konkretisera problemet för att kunna börja agera 

ansvarsfullt. Att använda sig av Tomas Bryttings (1999) ledord ”tänk globalt men handla lokalt” 

är vad Klättermusen gör och är ett bra verktyg för företagen att lyckas förbise den upplevda 

hopplösheten om att kunna påverka.  

 

Principen om transparens - att våga visa upp sina svagheter, är nära kopplad till de två föregående 

principerna, varför vi anser att även denna är mycket viktigt för om ett företag ska kunna agera 

ansvarfullt. Vill ett företag uppfattas trovärdigt måste de kunna syna och blotta sin verksamhet. 

Liksom principen påpekar kan inte en organisation förbättras om de inte känner till sina 

svagheter. Klättermusen har förstått innebörden av principen och tagit sig an den på bästa sätt. 

Genom att företaget tar hjälp av Bluesign som en extern certifieringspart leder det till att 

Klättermusen får hjälp med det komplexa arbetet med att syna sin värdekedja bakåt. Bluesign blir 

en garanti och ett hjälpmedel för att välja rätt leverantör, en effektiv resursanvändning och att 

fabriksarbetarna inte far illa vid produktframställningen. Med Klättermusens storlek skulle denna 

uppgift i princip vara omöjlig att kunna kontrollera. Vi tror att organisationer likt Bluesign 

kommer bli allt mer betydande för företag som vill arbeta ansvarsfullt. Vill ett mindre 

textilföretag bidra i en hållbar utveckling och agera enligt ansvarssteget måste företaget ta hjälp 

utifrån. Resurserna är begränsade och företaget bör istället fokusera på det företaget är bäst på. 

Att arbeta med det som företaget är bäst på tas även upp i nästa princip, principen om relevans. 

Denna stämmer väl in på Klättermusen eftersom de satsar helt och fullt på att arbeta med sin 

funktion och att minimera miljöpåverkan. Klättermusen åtar sig inget de inte kan och inte har 

kunskap om. De har valt att fokusera på miljöaspekten inom den hållbara utveckling varför 

resterade CSR-arbete läggs ut på delägarna vilka anses ha mycket större kompetens i området. 

Principen om relevans innefattar även att företaget ska dela med sig om sina insikter och 

kunskaper, vilket Klättermusen i allra högsta grad gör. Deras initiativ till att samordna möten 
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med rådande konkurrenter under årets mässor är ett exempel. Ett annat är att P. Askulv föreläser 

för delägarna och de övriga koncernföretagen om deras sätt att arbeta och upplysa om vilka 

miljöbovar som finns i textilbranschen. Klättermusen har förstått att om miljön ska bli bättre kan 

företag inte hymla med sina kunskaper utan att alla måste dela med sig och hjälpa varandra. 

Därför använder sig Klättermusen av en så kallad ”öppenhets policy” där de mer än gärna delar 

med sig av sina kunskaper, insikter och lösningar. Denna gest visar på ett genuint och sant 

ansvarstagande.  

 

Att Klättermusen drivs av ett genuint miljöintresse är inget som går att undgå. Genom att P. 

Askulv enbart anställer folk med ett gediget natur- och friluftsintresse bidrar det till att företaget 

automatiskt andas miljöengagemang. Därför införlivas principen om delaktighet även i 

Klättermusens organisation. Alla de anställda som vi talade med i Åre hävdade att de blir 

motiverade av Klättermusens miljöarbete och att engagemanget även smittar av sig till ett 

personligt plan. Eftersom personer med ett naturintresse söker sig självmant till organisationen 

leder detta till att P. Askulv aldrig haft problem med att motivera de anställda. Han påpekar dock 

att hans kunskapsspridning, tro och vilja kan bli bättre i ett sätt att engagera de anställda ännu 

mer. Därför når Klättermusen inte riktigt upp till principen om lärande som handlar om att sprida 

sin kunskap och att snabbt få in nyrekryterad personal i företagskulturen. Strävan finns där men 

det faktum att organisationen växer så snabbt medverkar till att bland annat denna princip hamnar 

på efterkälke.  Att P. Askulv däremot visar upp en medvetenhet om problemet ser vi som ett 

tecken på att en förbättring är att vänta. Viljan att skapa ett aktiv lärande finns där och kan 

exemplifieras genom att det första P. Askulv gjorde med den nyanställde produktutvecklaren var 

att skicka iväg denne på hållbarhetsutbildningen i Stockholm.   

 

Principen om bärkraft - att företaget måste vara ekonomiskt uthålligt är något Klättermusen är 

väldigt mån om och som de uppenbarligen klarar av galant med dagens tillväxttakt. Lönsamhet 

anser vi vara avgörande för om ett företag ska kunna inspirerar och motivera andra företag att 

arbeta ansvarsfullt. Klättermusen har förstått vikten av detta där Eva Askulv säger att ingen 

lyssnar på vad man har att säga om verksamheten inte kan visa upp en god vinst. Principen om 

integritet - att förvalta och skydda företagets själ kan även kopplas till lönsamhetsaspekten. 

Principen handlar om att företaget måste agera enhetligt efter sina värderingar. Detta kan 

innebära att företaget måste välja bort en kund, leverantör eller partner vilket kan innebära 

olönsamhet på kort sikt. Företagets engagemang måste vara ärligt och ”leva som man lär” vilket 

kommer att belönas i längden. Vi upplever Klättermusens hållbarhetsarbete totalt helhjärtat 

varför vi tror att deras tillväxttakt kommer att hålla i sig. Empiridelen visar på exempel där 

Klättermusen tvingats välja bort leverantörer som inte kan leva upp till deras krav. Speciellt 

anmärkningsvärt är kanske exemplet där företaget tvingas välja bort en japansk tygleverantör då 

tygerna inte klarar av Peter Askulvs tvättningstester. Denna händelse innebar direkta problem för 

Klättermusen som gick miste om både mycket pengar och tid.  

 

Att ett ansvarsfullt företag är konsekvent i sitt agerande och att de menar allt de säger hänger bra 

ihop med nästa princip som handlar just om Konsekvens- gör inget du inte vill kommunicera och 

kommunicera inget du inte har gjort. Som tidigare nämndes är Klättermusen helt öppna med sina 

okunskaper vilket leder till att de förbiser den första risken med principen. Likaså stämmer de in 

på principens motsatta aspekt att inte kommunicera något som företaget faktiskt inte gör. I 
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Klättermusens fall är det snarare tvärtom, att de gör mer än vad de kommunicerar. Enligt teorin är 

detta stadiet inte heller idealiskt eftersom det är viktigt att kommunicera vad du gör till dina 

intressenter. P. Askulv och de anställda är alla överens om att de kan bli mycket bättre på att 

kommunicera deras hållbarhetsarbete. Detta är något vi också är beredda att hålla med om 

eftersom Klättermusen och deras miljöprofil är okänt för de flesta vi träffar på. Vi vill dock 

påpeka att det är bättre att skynda långsamt, likt Klättermusen, om du vill vara ett ansvarstagande 

företag. Annars riskerar du att kommunicera något du inte har gjort eller något du inte kan stå för. 

Det är handlingen som räknas vilket Klättermusens ständigt visar på. Deras miljöprojekt 

exemplifierar detta fenomenalt och visar på initiativ. Ecoindex är det miljöprojekt som vi anser är 

mest genialt och som visar att Klättermusen löser problem på sätt som ingen annan gör. Principen 

om mätbarhet passar därför väl in i företaget.  Likt ICA´s heavy Eco Driving har Klättermusen 

skapat sitt egna initiativ att utvärdera sitt arbeta utefter.  

5.2 Ansvarsmodellen 

Efter att ha analyserat Klättermusen utifrån de tio principerna kommer de nu att belysas utefter 

modellen med värderingsgrunden, intressebilden och existensberättigandet. Längst upp i 

modellen återfinns värderingsgrunden vilket är det fundament Klättermusen har utvecklat mest av 

de tre. Den insamlade empirin tyder på att Klättermusen i stort sett har genomsyrade värderingar 

vilka kan sammanfattas genom deras slogan ”Maximun safety for you, minimum impact on 

nature”. De tillfrågade på företaget svarade alla att funktionen är central och att denna går hand i 

hand med deras miljöarbete varför slogan talar sitt tydliga språk. När vi frågade de anställda om 

vilka de ansåg vara Klättermusens kärnvärderingar dök även ordet unikhet upp hos flertalet. 

Detta tyder på att det skulle behövas ett tydliggörande i text av Klättermusens värderingar då 

dessa inte bara inryms i deras slogan. Liksom Sten Philipson (2004) poängterar är det mycket 

viktigt att värderingarna skrivs ner för ett klargörande. P. Askulv som är ledare för en snabbt 

växande organisation har dock förstått detta varför de just nu håller på att skriva ner 

värderingarna. Trots att Klättermusen inte i dagsläget har en färdigformulerad värderingsgrund i 

text så anser vi att de uppfyller fundamentet mycket väl. P. Askulv ledarskap upplevs för övrigt 

som oklanderligt när det kommer till engagemang i miljöfrågan. Alla intervjuade menade på att 

P. Askulv engagemang är hela grunden för företagets ställningstagande i klimatfrågan. Det kan 

således konstateras att Klättermusen har de förutsättningar som krävs uppifrån för att kunna göra 

värderingsgrunden totalt genomsyrad.  

 

Philipson (2004) menar även att om ett företag ska vara framgångsrikt måste företagskulturen 

stämma överrens med de i samhället accepterande värdena och synsätt. Eftersom konsumenten 

gör allt mer medvetna val och efterfrågar mer hållbara produkter blir den allmänna samhällssynen 

allt mer lik Klättermusens värderingsgrund. Sett ur en helhet är det därför värt att reflektera över 

om Klättermusens ansvartagande miljöarbete idag grundar sig på något annat än en genuin vilja 

att ta tand om naturen. Genom att Klättermusens miljöprofilering även genererat ekonomiskt 

lönsamhet kan P. Askulvs drivkraft nu ligga i pengar och inte i att rädda miljön. Detta är en 

tolkning som är möjlig att göra för personer utifrån men vi vill argumentera för att så inte är 

fallet. Det är möjligt att motivationen i dagsläget styrs av en kombination av de båda men det är i 

så fall inget vi ser som en nackdel. Snarar tvärtom, att de båda är en förutsättning för att kunna 

maximera varandras nytta.    
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Genom att vi precis nämnt samhället och kunden är vi redan inne på nästa fundament i modellen, 

intressebilden. Detta fundament införlivas inte på ett lika tydlig sätt i Klättermusens organisation. 

Vi upplever det som att P. Askulv själv har svårt att sätta ord på vilka intressenter som är de 

viktigaste för företaget. Eftersom Klättermusen har svårt att identifiera sina intressenter blir det 

också omöjligt för företaget att förstå deras roll i samhället. Detta leder till att även det sista 

fundamentet, existensberättigandet, blir lidande. Vi anser dock att Klättermusens agerade tyder 

på att de förstått de båda fundamentens innebörd även om de enligt den befintliga teorin är mer 

osynliga. Klättermusen stämmer in på viktiga aspekter som många andra forskare poängterar vid 

intresseperspektivet. Rahbek Pedersen (2006) påpekar att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete 

sträcker sig utanför företagets eget intresse och att de därmed måste förstå hela sin värdekedja. 

Detta införlivar Klättermusen i allra högsta grad genom att vilja uppmuntra alla andra att agera 

för miljöns bästa. Både när det kommer till konkurrenter och intressenter inom den egna 

varukedjan. En hjälpande faktor här är medlemskapet i Bluesign som hjälper företaget att se 

transparens i sin kedja bakåt.  På samma sätt framhäver Grankvist (2010) vikten av transparens 

vid själva intressedialogerna och menar att istället för att tänka intressent ska företaget tänka 

granne vid kommunikationen. Denna aspekt anser vi P. Askulv efterlikna eftersom han är noga 

med att poängtera att det krävs stor ödmjukhet vid förhandlingarna med leverantörerna. Vi tror att 

förklaringen till Klättermusens framgångar med att lyckas sätta press på leverantörerna, trots sin 

ringa storlek, är genom att företaget lyckas skapa förtroende genom att använda sig av rätt 

tonläge vid intressedialogen. Genom att få med leverantörerna i rätt spår kan Klättermusen 

integrera sitt miljöarbete ännu tydligare på företags- och samhällsnivå.   

 

Existensberättigandet handlar i grund och botten om att definiera sitt yttersta syfte med sin 

verksamhet. Detta syfte sträcker sig bortom vinst vilket vi anser Klättermusens affärsverksamhet 

verkligen gör. P. Askulvs drivkraft handlar främst om att förbättra miljön och inte tjäna pengar. 

Klättermusens ansvarsarbete grundar sig i att P. Askulv känner ett personligt ansvar inför naturen 

varför hans företag naturligt får en affärsidé som handlar om att göra minsta möjliga inverkan på 

miljön. Vi tror att Klättermusens något bristande överrensstämmelse med detta fundament samt 

intressebilden handlar om att de hitintills inte behövt tänka i de banorna. Ett företag med få 

anställda behöver ingen tydlig organisation utan sköter sig själv genom direktkommunikation. Nu 

när Klättermusen däremot har 15 anställda kommer kraven på organisering, vilket P. Askulv 

också själv poängterar och är fast besluten om att åstadkomma. Därför tror vi att Klättermusen 

med tiden kommer att införliva både existensberättigandet och intressebildens teoretiska 

resonemang mer och mer. Liksom Löhman och Steinholtz (2004) påpekar börjar ofta ett proaktivt 

företag som har gott om tid i värderingshållet. Detta stämmer väl in på Klättermusen och vi vill 

uttrycka det som att företaget skyndar långsamt.    

5.3 Sammanfattande analys 

Efter att ha analyserat Klättermusen utefter de tio stödjande principerna samt efter 

ansvarsmodellen kan vi konstatera att Klättermusen mer än väl stämmer in på de tio principerna, 

men att de mindre bra lever upp till modellen. Detta förklara vi med att principerna är mer 

konkreta och direkt kopplade till det praktiska agerandet. Klättermusen är ett företag som agerar 

och inte i första hand tänker teoretiskt. Detta tror vi även är förklaringen till varför de kan ligga så 
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långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Genom att Löhman och Steinholtz (2004) tydligt poängterar att 

det är vad ett företag gör som är avgörande för om ett företag kan anses ansvarsfullt, leder till att 

vi vill konstatera att Klättermusen är ett ansvarsfullt företag trots bristande uppfyllelse i 

ansvarsmodellen. All den insamlade empiri visar att Klättermusen verkligen agerar varför vi 

anser att Klättermusen inte kan fråntas att vara ett ansvarstagande företag.  

 

Vi upplever det som att de teoretiska resonemangen om värderingsgrunden, existensberättigandet 

och intressebilden återfinns i Klättermusens organisation även om de inte alltid är synliga och 

färdigformulerade. Förklaring till detta är att Klättermusen expanderat snabbt varför de 

organisatoriska frågorna hamnat lite på efterkälke. Därför vill vi konstatera att teorin är en bra 

återspegling av verkligheten och att den bekräftar Klättermusen som en god förebild i hur ett 

företag kan arbeta med hållbarhetsfrågan på ett ansvarstagande sätt.  
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6. Slutsats  

I slutsatsen försöker vi att svara på rapportens forskningsfråga ”Vad kan textilbranschen lära 

sig av Klättermusens ansvarstagande hållbarhetsarbete?”. Detta utifrån de insikter vi fått genom 

att belysa empiri utifrån teorin i analyskapitlet.  

 

Efter att ha konstaterat i analysen att teorin väl återspeglar Klättermusen som ett ansvarstagande 

företag kan vi fastställa att Löhman och Steinholtz teori är bra för ett företag att följa om de vill 

agera likt ansvarsteget. Vi anser speciellt att de tio principerna är ett mycket bra mått för ett 

företag att följa om de vill arbeta ansvarstagande med CSR. Principerna är lätta att förstå och 

underlättar för företagen att verkligen agera. Alla principer är mycket relevanta men vi tycker 

dock att vissa är viktigare än andra. Det är punkterna om mod, transparens, betydelse och bärkraft 

som vi anser vara nyckeln till att arbeta ansvarsfullt. De två första principerna, principen om mod 

och principen om transparens, anser vi gå hand i hand eftersom de båda handlar om att våga. 

Företag måste våga visa upp sina svagheter och våga ta en tydlig ställning till problemet. Företag 

måste vara framåt och orädda i sitt agerande. Det går nämligen inte att jobba i skymundan om ett 

företag vill åta sig hållbarhetsfrågan på ett seriöst och helhjärtat sätt.  

 

Princip nummer fem som handlar om betydelse – att alla inte kan göra allt, men alla kan göra 

något är en punkt som vi anser är otroligt viktigt för företag i textilbranschen att anamma. Att 

känna hopplöshet inför miljöhotet, oavsett om du är en personlig individ eller ett företag, är något 

helt naturligt och mänskligt. Det gäller därför för företagen att kunna förbise hållbarhetsfrågans 

komplexitet för att kunna börja agera. Det handlar om att identifiera problem i sin egen 

verksamhet och börja arbeta på sin egen bakgård. Tänk globalt men handla lokalt, tycker vi är ett 

bra ledord för företagen att följa.  

 

Att ett företag måste vara bärkraftigt, det vill säga lönsamt, är nästa princip som vi anser vara helt 

avgörande. Ett företag måste vara ekonomiskt lönsamt om deras verksamhet ska gå runt och 

därmed kunna åta sig ett större ansvar med deras hållbarhetsarbete. Inget företag vill göra något 

som innebär stora kostnader varför det är viktigt att hållbarhetsarbete sköts genuint. Annars 

riskeras arbetet inte bli integrerat och olönsamt. Det gäller för företaget att hitta ett förhållande 

mellan deras hållbarhetsarbete och lönsamhet där de båda parametrarna får existera i balans med 

varandra.  

 

Efter att ha genomfört studien har vi kunnat identifiera ytterligare en dimension som är betydande 

för ett företags hållbarhetsarbete. Principen om ledarskap – engagemanget måste komma 

uppifrån, är en punkt vi gärna skulle vilja addera till Löhman och Steinholt (2004) tio principer. 

Vi har märkt att P. Askulvs engagemang och ledarskap är helt avgörande för Klättermusens 

framgångsrika hållbarhetsarbete. Principen har sannolikt växt fram eftersom mindre 

organisationer vanligtvis bygger på sin ledare och dess entreprenörskap. Vi hävdar dock att 

vikten av ledarskap är så pass viktig att den motiverar den befintliga teorin att utvecklas och att 

därmed appliceras på alla typer av företag oavsett storlek. P. Askulvs engagemang och driv i 

miljöfrågan är avgörande för Klättermusens hållbarhets arbete. Hade det inte varit för honom 

hade Klättermusen inte varit där de är idag. Däremot tror vi att organisationens fina 
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hållbarhetsarbete skulle fortskrida i dagsläget utan Askulvs existens. Detta eftersom hans 

miljöengagemang har smittat av sig till de anställda vilka inte skulle acceptera att företaget inte 

fortsatte på samma gröna våg. 

 

Efter att ha utvidgat teorin anser vi att det är dessa elva principer som bör vara utgångspunkten 

för mindre textilföretag när de på bästa sätt ska agera ansvarsfullt med CSR. Vi anser att 

modellen om existensberättigande, värderingsgrunden och intressebilden inte bör vara 

startpunkten för ett mindre företag. Modellen kan vid en första anblick verka omfattande och 

komplex vilket kan avskräcka företaget från att börja agera. Genom att börja i ena delen med att 

uppfylla principerna kommer företaget vara en god bit på väg när de sedan ska närma sig 

modellen.  Vi menar däremot inte att ett mindre företag ska strunta i att studera modellen, 

tvärtom. Desto tidigare detta sker desto bättre och fortare kan företaget uppnå modellens syfte 

med att definiera sin roll i samhället. Det vi dock vill poängtera är felet med att teoretiska 

modeller ofta utstrålar komplexitet, vilket vi vill undvika genom att råda företagen till att först åta 

sig principerna. Vi vill därför inte kalla principerna som ett stödjande komplement till 

ansvarsmodellen, likt upphovsmännen, utan istället hävda att dessa ska vara startpunkten för ett 

företag. I alla fall när det handlar om mindre textilföretag. En större verksamhet har 

förhoppningsvis hunnit längre i deras organisatoriska struktur varför de direkt kan försöka 

implementera modellen.  

 

Frågan vi ställer oss så här i efterhand är om ett företag verkligen behöver kunna identifiera sin 

roll i samhället för att vara ett ansvarstagande företag. Är inte det bara ett onödigt komplext sätt 

att säga att ett företag är ansvarsfullt. Vi vill hävda att ansvarsmodellens yttersta syfte, att kunna 

identifiera sin roll i samhället, snarare är ett idealiskt steg och inget krav för ett företag för att 

kunna anses vara ansvarstagande i hållbarhetsfrågan. Vi ställer oss undrade till om Löhman och 

Steinholtz (2004) inte dragit teoretisering för långt och att denna insikt blir meningslöst i 

sammanhanget. Det som CSR-forskare idag faktiskt efterfrågar är mer handfasta och konkreta 

tillvägagångssätt med hållbarhetsarbete, så varför krångla till det.   
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7. Avslutande diskussion 

I den avlutande diskussionen förs ett resonemang om hur väl vi lyckats svara på rapportens 

forskningsfråga och vad vi möjligen kunde ha gjort annorlunda. Kapitlet tar även upp de 

lärdomar och funderingar som vi erhållit under rapportskrivandets process samt förslag på 

vidare forskning. 

   

Genom vårt konstaterande att teorin är en bra avspegling av verkligheten är rapportens resultat 

relevant för många olika aktörer. Ur en praktisk relevans kan andra textilföretag ta del av 

uppsatsens empiridel som beskriver hur Klättermusens praktiskt arbetar kring miljöfrågorna. 

Detta är önskvärt eftersom forskare idag efterfrågar mer konkreta råd i hur ett företag kan arbeta 

mer hållbart. Studien kan således fungera som en morot och inspirationskälla för näringslivet att 

åta sig ett större samhällsansvar och arbeta mer för en hållbar utveckling. Sett ur ett teoretiskt 

perspektiv är studiens resultat relevant då den exemplifierar och konstaterar att den befintliga 

teorin är en bra återspegling av verkligheten. Detta innebär för företag att en implementering av 

teorin är möjlig och eftersträvbar. Studiens relevans ligger även i att studien bidragit teoretiskt 

genom att utveckla den befintliga teorin.    

 

Med ovanstående resonemang anser vi oss kunna svara på forskningsfrågan och att det är 

fallstudien som möjliggjort detta. Vi har funderat över alternativa forskningsmetoder men 

konstaterat att fallstudien var det bästa tillvägagångssättet för vår studie. Vi anser åtminstone att 

en kvalitativ inriktning är ett krav för att på bästa sätt uppnå rapportens syfte. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade varit att använda sig av två fallstudieföretag. På så vis hade studien kunnat 

ställa företagen mot varandra för att se vad som urskiljer ett ansvarstagande hållbarhetsarbete och 

om det finns några gemensamma nämnare mellan organisationerna. Detta är således ett förslag på 

vidare forskning men vi vill avråda att genomföra denna studie på kandidatuppsatsnivå. Efter 

avslutande rapportskrivning har vi nämligen upptäckt att fallstudien som metod är mycket 

tidskrävande. Metoden syftar till att återge en heltäckande bild av ett företag och att samla in 

material från så många olika källor som möjligt. Detta innebär att två fallstudier skulle vara 

mycket resurs- och tidskrävande. Insikten om fallstudiens omfattande arbetsprocess leder till att 

vi också vill rekommendera till eftertänksamhet vid appliceringen av metoden på större 

organisationer. Anledningen till varför vi anser oss lyckats genomföra fallstudien på ett bra sätt är 

på grund av vårt fallföretags ringa storlek.  

 

Ett krav som vi dock inte anser oss helt uppfylla med metoden är insamlingen av material från så 

många olika håll som möjligt. Med fler datakällor hade studien kunna uppnå större validitet.  

Dagens empiridel baseras främst på intervjuerna även om de kompletteras med artiklar och 

dokument. Om tiden funnits hade vi kunnat stärka rapportens trovärdighet och objektivitet med 

att samla in fler externa parters åsikter om företaget. Vi skulle till exempel kunnat kontakta 

organisationerna bakom de tilldelade priserna, Bluesign, JCK eller en leverantör. Ett annat 

alternativ skulle ha varit att genomföra mer systematiska observationer eller enkätundersökningar 

om företagets kunder eller anställda. När det kommer till de genomförda intervjuerna på företaget 

anser vi däremot fått ut mesta möjliga. Under den vecka vi utförde intervjuerna fick vi obegränsat 

tillträde till företaget och det var vi själva som fick avgöra när vi ansåg oss ha samlat in 
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tillräckligt med material. Ur forskningssynpunkt hade självklart fler intervjuer varit att föredra 

men vi fick begränsa oss eftersom sammanställandet av kvalitativa intervjuer är ett omfattande 

arbete.  

 

I efterhand tåls det även att reflektera över forskningsfrågans formulering. Vi har under hela 

arbetsprocessen varit medvetna om att vår förförståelse för organisationen kan haft en inverkan. 

Att företaget redan i problemformuleringen anses vara ansvarstagande är möjligen att gå 

händelserna i förväg men vi anser dock att detta är befogat. Risken som vi såg med att ta ett tidigt 

ställningstagande var att det skulle spegla studiens resultat.  Vi vill dock hävda att så inte är fallet 

då vi har tillåtit andra tolkningar att ta plats. Vi vill dock återigen poängtera att studiens 

objektivitet hade stärkts om datainsamlandet gjorts från fler håll och från externa parter.   

 

Som en avslutning och ett förtydligande är vårt förslag på vidare forskning att ställa två 

fallföretag mot varandra. Organisationerna skulle i så fall vara två företag som arbetar med 

hållbarhet proaktivt för att kunna urskilja om det fanns några gemensamma nämnare för deras 

hållbarhetsarbete, eller om de faktiskt skiljer sig åt. Denna studie skulle både kunna genomföras 

mellan företag i samma bransch som utanför. Detta för att maximera kunskapsutbytet och 

lärdomarna av varandras miljöarbete i ett sätt att driva den hållbara utvecklingen framåt.  
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Figurförteckning 

Figur 1. Hållbar utveckling. 

Marrewijk, M. (2003). Concepts and Definitions of CSR and Corporate sustainability: Between 

Agency and Communion.  Journal of business of ethics, vol 44: sid. 95-105. 

 

Figur 2. Ansvarsmodellen.  

Löhman, O. & Steinholtz, D. (2004). Det ansvarsfulla företaget - Corporate Social Responsibility 

i praktiken. Stockholm: Ekerlids Förlag AB.  

 

Figur 3. Intressemodellen.  

Grafström, M. Göthberg, P. Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring. Malmö: Liber 

Förlag AB.  
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