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Syfte: Syftet är att undersöka och analysera hur arbete med CSR (Corporate Social
Responsibility) och hållbarhet kan manifesteras och implementeras i ett mindre företag för att
stärka företagets varumärke.
Metod: Uppsatsen grundas i en kvalitativ metod för att eftersträva en holistisk- och
övergripande bild. Metoden är explorativ och utforskande och ger en djupare insikt och
förståelse för företagets tillvägagångssätt. Som utgångspunkt för sekundära källor har
elektroniska och tryckta källor samt akademiska artiklar använts.
Slutsats: Efter avslutade studier kan konstateras att genom företagets ståndpunkt i etik, moral
och värderingar i kombination med de praktiska handlingar de utför, manifesteras och
implementeras CSR- och hållbarhetsarbete i verksamheten. Kundens medvetande ger styrkan
och det värdefulla i varumärket vilket leder till att dessa aktiviteter på ett omsorgsfullt och
genuint sätt bör planeras och genomföras för att behålla och stärka företagets
varumärkesimage.
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1. Introduktion
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen och därefter kommer goda vägvisare att
exemplifieras inom forskningsområdet vilken följs av en problemformulering. Detta mynnar ut i
ett syfte och övergripande frågeställningar. Därefter följer en motivering till valt ämne,
företagspresentation av fallföretaget, samt en avgränsning som gjorts inom ämnesområdet.

1.1 Bakgrund
Hur många planeter skulle krävas om alla levde som du? Denna fråga ställer sig
Världsnaturfonden vid besök på deras hemsida (WWF 2014). All produktion och konsumtion
påverkar miljön och i en rapport gjord av Stockholm Environment Institute (SEI 2012)
framkommer det att enbart svenskar förbrukar resurser motsvarande 3,25 jordklot. Siffran får
tala för sig själv och är en tydlig indikation på en ohållbar livsstil samt en orättvis fördelning
av jordens resurser. Kläder som hänger på galgen i de svenska butikerna har ofta färdats långt
för att ta sig hit. Resan från fiber till färdig produkt är i många fall lång och svår att följa då
processer som vävning, färgning, tillskärning och sömnad kan ske i olika delar av världen
(Hedén & McAndrew 2010). Chouinard (2006) håller med om detta, och menar även att den
långa färden inte slutar i butik utan produkten ska också hem till kund. Textilbranschens
produktion är omfattande och har en negativ påverkan på miljön och att arbeta efter att göra
denna långa resa hållbar, är därför av stor betydelse.
Det råder stor konkurrens i dagens modeindustri och många företag inom branschen
konkurrerar med liknande faktorer, så som produkt, pris och kvalité. Det är därför en
utmaning att särskilja vilket varumärke en produkt kommer ifrån, enbart genom betraktelse.
För att skapa konkurrensfördelar och vinna kunder är det med stor fördel att utmärka sig. Det
har under en längre tid debatterats, forskats kring och diskuterats huruvida CSR (Corporate
Social Responsibility) är ett konkurrenskraftigt verktyg för företag att använda sig av. CSR är
ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund, utöver vad lagen kräver, integrerar
social, miljömässig och ekonomisk hänsyn i sin verksamhet. (Löhman & Steinholtz 2003).
Enligt Löhman och Steinholtz (2003) handlar CSR till stor del om företags ansvar. En
organisations mest väsentliga intressenter kan vara leverantörer, kunder, anställda, aktieägare
och samhället gentemot vilka företag har ett ansvar. Men ansvarstagande kan också röra
mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetsvillkor, produkter med högre säkerhet samt mindre
vatten- och elförbrukning, såväl i Sverige som i övriga länder där företag har sin verksamhet.
1992 höll FN en miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro, vilken många författare
och forskare anser vara ett av startskotten till en ökad medvetenhet kring hållbart tänkande i
samhället. Under konferensen diskuterades bland annat lösningar på globala problem som
orsakats av en växande klyfta mellan industri- och utvecklingsländer. Förhandlingar och
principer gällande utveckling och skydd av miljö- och klimatförändring, samt globala
handlingsplaner för hållbar utveckling stod i fokus (Worldsummit 2014).
Dagens kritik mot företag, menar Grafström, Göthberg och Windell (2008) beror till stor del
på möjligheterna att sprida information. Omvärldsförändringar så som kommunikationssätt
och teknikutveckling går i rasande fart framåt och information om företag och deras sätt att
arbeta kan spridas snabbt. Denna utveckling har bidragit till ökad medvetenheten hos kund
och andra intressenter, vilka idag ställer höga krav på företag. I kombination med detta ökar
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också trycket konstant från regering, aktivister och media för att hålla företag ansvariga för de
konsekvenser som produktion orsakar samhället. Resultatet av detta har lett till att CSR
framstår som en ofrånkomlig prioritet att arbeta efter för affärsverksamheter runt om i världen
(Porter & Kramer 2009). De menar även att företag på nolltid kan framställas som hjältar och
bli uppmärksammade för sitt ansvarstagande, men risken finns även att ett bristfälligt CSRarbete kan ge förödande konsekvenser. Enligt Utrikesdepartementet (2013) är medias roll i
den här utvecklingen att granska arbete och höja medvetandenivån i samhället om företags
arbete och påverkan på samhället. Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) betonar att media
är en spelplan där organisationer, journalister och andra aktörer kan framföra kritik och
lansera kampanjer. De menar att utan media skulle CSR inte ha utvecklats som det har gjort
och rädsla för att bli uthängd i media är en av de största anledningarna till att svenska företag
underkommunicerar CSR.
1.2 Vägvisare
Två av marknadens stora spelare, som även uppmärksammas för sitt gedigna arbete inom
CSR och hållbarhet, är H&M och Nike. H&M arbetar med att göra hållbart mode tillgängligt,
prisvärt och attraktivt för så många människor som möjligt. De värnar om sina anställda och
kundernas uppfattning kring företaget och varumärket. De ser ett tydligt ökat intresse för
hållbart mode vilket bidrar till utveckling av arbete inom området. Världen står inför viktiga
utmaningar som bör lösas på bästa tänkbara sätt. H&M har gjort stora framsteg och i deras
Conscious Actions Sustainability Report (2013) går det att ta del av information om hur
företaget arbetar. H&M arbetar med långsiktig planering inom hållbarhet och genom
åtaganden vill de ge mode till medvetna kunder, belöna ansvarsfulla partners, vara etiska och
klimatsmarta. De arbetar även för att reducera produktion, använda naturresurser ansvarsfullt
samt stärka och gynna samhällen där företaget är verksamma. Dessa åtaganden följs av en
handlingsplan för att sätta arbetet i praxis.
Nike arbetar även de med processförbättringar som bland annat finns att ta del av i deras
Sustainable Business Performance Report (2010). Genom en livscykelanalys identifierar och
bedömer företaget de viktigaste konsekvensområden för att på så sätt utveckla en bättre
förståelse och därmed kunna bidra till förbättringar. Nike delar in vad de kallar “Vår
påverkan” på huvudområden energi och klimat, personal, kemikalier, vatten, avfall och
samhälle. Företaget strävar efter att förstå var möjligheter kan dyka upp i framtiden och vad
som behövs för att möjliggöra nya former av innovation, snarare än att arbeta för att undvika
kända risker.
Ovan nämnda företag visar öppet deras engagemang och skapar verktyg som andra företag
kan inspireras av. De är goda exempel och vägvisare i textilbranschen för vilka möjligheter
och tillvägagångssätt som finns för att arbeta med hållbar utveckling. Inyang (2012) menar att
samhället förväntar sig att stora företag ska vara ansvarstagande, men hur förväntas resterande
företag att agera? Små och medelstora företag, som på engelska kallas “SME - small and
medium-sized enterprises” (Europeiska Kommissionen 2014) utgör 90 procent av näringslivet
i världen (Inyang 2012; Ekonomifakta 2013). Ett starkt CSR engagemang i SME är en
avgörande faktor för ekonomin då dessa företag skapar arbetsmöjligheter, ekonomisk tillväxt,
främjar privata sektorns utveckling samt möjliggör en rättvis fördelning av resurser i
samhället menar Inyang (2012). Det är opassande att jämföra SME hållbarhetsarbete med
ovan nämnda aktörer då storlek, resurser, organisationsstruktur och många andra
förutsättningar skiljer sig åt mellan dem. Hur kan SME uppnå ett mer hållbart arbete i
organisationen?

2

1.3 Problemformulering
Av detta framgår att det finns bra ”vägvisare” för CSR-arbete och dess implementering i
företag. Idag handlar det om hur ett företag ska ta socialt ansvar och inte om de ska göra det
och de flesta är överens om att CSR har kommit för att stanna (Borglund et.al 2009).
Diskussioner kring huruvida CSR resulterar i lönsamhet eller inte är ständigt pågående men
Choudhary och Singh (2012) menar dock att arbetet, på kort och lång sikt, kan leda till ökad
lönsamhet samt stärka varumärket. Trots att det finns många teorier om detta skiljer sig
attityden gentemot CSR hos företag. Khan, Moniruzzaman och Khan (2013) menar att
attityden till CSR borde vara mer positiv då arbetet har många gynnsamma effekter som bland
annat skapar mervärde för kunden, förstärker företags konkurrenskraft och ökar
varumärkeskännedomen. Enligt regeringen är arbete med CSR även av stor betydelse för att
öka attraktiviteten internationellt (Utrikesdepartementet 2013). Lai, Cheng och Tang (2010)
hävdar att arbete med CSR och hållbarhet blivit populärt hos de företag som strävar efter att
balansera ekonomiska vinster med miljömedvetenhet i tider då trycket ökar från många av
företags intressenter.
Hållbarhetsarbetet innefattar många definitioner som alla visar på stora ambitioner. Dessa kan
dock uppfattas som otydliga och leder till tolkningsfrihet vilket kan innebära en utmaning för
företag att ta till sig dessa initiativ och riktlinjer i sin verksamhet. Ett annat dilemma som
uppstår är huruvida ett företags ansvar definieras. Vad är socialt ansvar? Då CSR är ett
frivilligt åtagande uppstår frågor huruvida detta ska tolkas (Svensk Handel 2013). Det går
vidare att diskutera vilka faktorer som påverkar hur ett företag planerar sitt ansvarstagande i
samhället och om företag har olika förutsättningar som påverkar deras hållbarhetsarbete.
Oavsett vad som är incitamenten till att företag arbetar med dessa frågor, är det högst
betydelsefullt att veta motiven till dem (Grafström et al. 2009). För att kunna åstadkomma ett
resultat i sitt hållbarhetsarbete ska företag arbeta inifrån och ut (Grankvist 2012). Attityder,
värderingar och livsstil formar ett starkt varumärke och för att uppnå detta krävs bland annat
att dessa faktorer genomsyrar hela organisationen (Olausson 2009). Frågan är hur det tolkas
och hur tolkningen omsätts i praktiken av företag som en del av varumärkesprofileringen?
1.4 Syfte
Syftet är att undersöka och analysera hur arbete med CSR (Corporate Social Responsibility)
och hållbarhet kan manifesteras och implementeras i ett mindre företag för att stärka
företagets varumärke.
1.5 Forskningsfrågor
För att uppnå syftet kommer dessa frågeställningar att besvaras:
•
•
•

Hur arbetar fallföretaget praktiskt med CSR?
Vilka är drivkrafterna bakom fallföretagets CSR- och hållbarhetsarbete?
Hur arbetar fallföretaget med CSR- och hållbarhetsarbete som instrument för att
behålla och stärka sin varumärkesimage?

1.6 Motivering till val av ämne
Det pågår mängder av forskning kring CSR och hållbarhet och hur företag fördelaktigt kan
dra nytta av arbetet. Frekventa områden som undersöks är bland annat förtroende hos kund
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gentemot företag samt varumärkesimage. Dagens uppmärksamhet kring ämnet i media och
trycket som ökar på företag och privatpersoner gör ämnet relevant. Det förtjänar en djupare
studie om huruvida arbete med CSR och hållbarhet kan stärka ett företags varumärke.
Efter tre års utbildning på Textilhögskolan i Borås har författarna skapat sig en övergripande
bild kring CSR och hållbarhet. Författarna av denna uppsats är eniga i flertalet yttrande från
forskare om att CSR- och hållbarhetsarbete spås vara en av dagens och framtidens nyckel till
framgång. H&M och Nikes arbete inom området har kommit att bli en ögonöppnare och
inspiration till valt uppsatsämne.
1.7 Företagspresentation
“An inheritance that speaks of workmanship, tradition and quality.” (Hestra 2014)
Familjeföretaget Hestra grundades 1936 i Småland av Martin Magnusson, bolagsnamnet är än
idag Martin Magnusson & Co AB. Martin arbetade som bonde och hade en bondgård men var
tvungen att sälja gården då han fick astma. Han flyttade istället till Hestra där luftkvalitén var
mer lämpad för hans hälsa. Av en händelse började han att sälja enkla arbetshandskar till
skogshuggare för att kunna försörja familjen. Ett år senare öppnade en skidbacke i Hestra
vilket ökade turistflödet till staden och sporten fick en central del i företaget. Handskarna var
då som nu, tillverkade i skinn, men den enkla handsken har utvecklats i modeller, material,
storlekar, funktioner och utseenden för att tillfredsställa dagens efterfrågan och behov.
Företaget sålde även andra produkter fram till dess att nästa generation tog över 1963 men har
därefter fokuserat på handskar, främst inom skid- och vintersport. Under mitten av 70-talet
fick företaget ett lyft då Ingmar Stenmark hade stora framgångar, bärande Hestras handskar.
Även det svenska skidlandslaget bär Hestrahandskar sedan samma period. Sedan 1991 drivs
företaget av tredje generationen Magnusson som tillverkar och produktutvecklar handskar.
Fjärde generationen arbetar idag inom företaget och tänker fortsätta att föra arvet vidare.
Företaget redovisade för perioden 2012 – 2013 en omsättning på knappt 243 miljoner kronor
och hade under samma period 56 anställda (Hestra 2013). De säljer sina produkter genom
återförsäljare och distributörer på 30 marknader, vilka de största är Skandinavien, USA,
Alpländerna och Japan. Huvudkontoret ligger än idag i Hestra där all produktutveckling och
design sker. Företaget är ett av de ledande företagen internationellt för tillverkning av
handskar inom skidor, friluftsliv och fritid. Att arbeta med hållbarhet är ett av företagets
kärnvärden vilket återspeglas i deras produkter av hög kvalitet med hög slitstyrka. Hestra
anser att en handske med långt liv minskar konsumtionen av råmaterial och sänker därmed
påverkan på miljön. Företaget har kommit en god bit på vägen med implementering av CSRoch hållbarhetsarbete. De arbetar systematiskt med miljöaspekter som materialval,
energiförbrukning, transport och avfall. Företaget arbetar med många praktiska moment som
bidrar till en bättre miljö och de tillhör ett av få företag som innehar miljöcertifikat inom
tillverkande företag i skid- och outdoorbranschen. De har under många år arbetat fram ett
starkt varumärke som står för kvalité, funktionalitet och hållbarhet.

1.8 Avgränsningar
Uppsatsens undersökningsobjekt är Hestra Handsken AB, vilka är en exponent för SME.
Uppsatsen kommer att avgränsas till att analysera hur SME på nationell- eller internationell
marknad implementerar CSR- och hållbarhetsarbete för att stärka varumärket. Fallföretaget
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uppfyller kriterierna för SME och är ett internationellt familjeföretag med rötter i Sverige
inom textilbranschen vilka arbetar med funktion- och friluftsprodukter. De är verksamma
inom outdoorbranschen vilket medför ytterligare avgränsning. Då syftet är att undersöka och
analysera hur arbete med CSR och hållbarhet kan manifesteras och implementeras i ett företag
för att stärka företagets varumärke, kommer undersökning och analys ske kring fallföretagets
sätt att arbeta med dessa frågor. Avgränsning till SME är av avgörande betydelse, då det bland
annat förekommer stora skillnader i organisation och struktur jämfört med ett större företag.
Undersökningsområdet kommer att utgå från företagets perspektiv.
I denna rapport kommer termerna hållbarhet och ansvar vara två av uppsatsens nyckelord.
Termerna kommer att definieras och användas under begreppet CSR, då de har en liknande
betydelse enligt många akademiker, författare och forskare.

5

2. Teoretisk referensram
Kapitlet presenterar en litteraturstudie som anses relevant för uppsatsens ämnesområde.
Inledningsvis kommer definitioner gällande CSR och hållbarhet att presenteras, en modell
rörande miljö och hållbarhet, praktiskt arbete kring CSR samt drivkrafter till företags
miljöarbete. Kapitlet behandlar slutligen betydelsen av ett starkt varumärke. Den teoretiska
referensramens olika avsnitt utgör alla del av en helhet som samverkar för att uppnå studiens
syfte genom att besvara uppsatsen frågeställningar.
2.1 Tydliggörande av begrepp
CSR är ett begrepp med många definitioner och är inte lagstadgat, vilket öppnar upp för olika
tolkningar. I litteraturstudien för uppsatsen kommer detta till uttryck genom att forskare
växlar mellan begreppet CSR och hållbar utveckling (Grankvist 2012). På svenska kan
begreppet översättas till företags ansvarstagande i samhället och begreppen hållbarhet och
ansvar kan ses som åtskilda från varandra eller som funktionella synonymer för det
övergripande begreppet CSR. Enligt många akademiker, författare och forskare ger det ena
begreppet legitimitet åt det andra, men ingår i CSR som helhet.
2.2 CSR och hållbarhet
Hållbarhetsbegreppen har funnits i många år men det var först 1987, under
Brundtlandkommissionen, som startskottet kom till en klarhet om vad CSR och hållbarhet
innebär. Under detta möte fastslog FN att begreppet skulle innebära hur vi ska lyckas med att
balansera de sociala, ekonomiska och miljömässiga frågorna i världen ur ett långsiktigt
perspektiv och inte hota nästkommande generation (Utrikesdepartementet 2013). Den mest
kända definitionen härrör från denna kommission och lyder;
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Grankvist 2012, s.16)
Det mest använda begreppet inom hållbar utveckling är förmodligen CSR i dagsläget, men
begreppet innehåller brister då ordet “social” resulterar i att många drar slutsatsen att det
endast handlar om socialt ansvar och inte miljöansvar (Grankvist 2012). Trots problematiken
kring begreppets innebörd är det ett paraplybegrepp till begreppet “sustainability” eller
“hållbarhet” på svenska menar Grankvist (2012). Grankvist (2012) påpekar också att ordet
“hållbarhet” lyser med sin frånvaro i begreppet CSR men har börjat användas i många
sammanhang och inkluderar alla komponenter av ansvarstagande: socialt, ekonomiskt och
miljömässigt. Detta styrks även av Sveriges regering genom att begreppet “hållbart
företagande” används som en synonym till begreppet CSR i deras hållbarhetsrapport då det är
en svårighet att särskilja dessa (Utrikesdepartementet 2013).
Ytterligare definitioner av CSR och hållbarhet är EU-kommissionens definition av hållbart
företagande i sin CSR-strategi som lyder;
”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver
vad lagen kräver”.
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(Löhman & Steinholtz 2003, s.24)
Den svenska regeringen i sin tur har en vision för hållbart företagande;
”Alla företag har en långsiktig syn på värdeskapande och bedriver en verksamhet som
gynnar en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt”
(Utrikesdepartementet 2013, s.6)
Den gemensamma nämnaren i de olika definitionerna är att företag ska ha ett ansvarstagande
inom de tre områdena; sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarsområden (Grankvist
2012). Grankvist (2012) påpekar dock att det är en svårighet omvandla formuleringen av
begreppen i praktiskt arbete och det råder oenighet om vilket begrepp som skall användas.
Borglund et al. (2009) menar att CSR kan ses som en värdegrund och grundetik i en
organisation. Förutom att ta ansvar för sina intressenter gäller det också att arbeta med den
interna kommunikationen och trivseln. Genom att balansera de tre områdena på mest
gynnsamma sätt kan företag ha en långsiktigt hållbar verksamhet menar Grankvist (2012).
2.2.1 Företagsansvar
Begreppet CSR betyder företags sociala ansvarstagande i samhället och innebär följaktligen
en skyldighet för företag att stå till svars för något som har med samhället att göra. Med andra
ord handlar socialt ansvar om att företag har plikt att stå till svars för sin påverkan på
samhället (Grafström et al. 2008). Det är dock lättare sagt än gjort och diskussioner
förekommer bland annat kring var företags ansvar börjar och slutar. Det finns inget enkelt
svar på dessa frågor, utan det är upp till varje enskilt företag att anamma innebörden av CSR
och tolka vad deras sociala ansvar gentemot samhället är, menar Grafström et al. (2008).
Löhman och Steinholtz (2003) nämner att problematik oftast uppstår när det talas om
kombinationen av ansvarstagande och lönsamhet. Idéer och frågor om socialt ansvarstagande
kan spåras långt tillbaka i historien. Förespråkare för detta menar att affärsverksamhet bör
sträva efter både ekonomisk vinning och bidra till samhället på ett positivt sätt utöver vad som
krävs (Grafström et al. 2008). Däremot anser motståndare att företags främsta uppgift är att gå
med vinst och genom ekonomisk effektivitet, betala skatt och skapa arbetstillfällen för att på
så sätt ta ansvar för samhället (Grankvist 2012). Gällande vad som omfattar företags sociala
ansvar råder delade meningar från företags och intressenters perspektiv (Löhman & Steinholtz
2003). Intresse för hur företag tar ansvar i samhället ökar bland kunder och företags andra
intressenter, vilket leder till olika drivkrafter bakom utvecklingen av CSR. Insikt i
miljöpåverkan, social uteslutning och växande klyftor mellan människor i samhället har lett
till en värderingsförskjutning där bland annat kunskap, värderingar och etik värderas på ett
annat sätt än tidigare (Löhman & Steinholtz 2003). Både Grafström et al. (2008) och Löhman
och Steinholtz (2003) betonar att socialt ansvar handlar om att bidra till samhället genom att
agera utifrån enskilda företags förutsättningar, utöver kärnverksamheten.
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2.3 PPP – Profit, People, Planet
Figur 1: De tre P:na (Marrewijk 2003, s.101)
Modellen är ett grundläggande ramverk som
även är känd för benämningen “The Triple
Bottom Line” eller förkortningen TBL (Slaper &
Hall, 2011). Modellen syftar till att skapa
förutsättningar för att mäta hur hållbarhet
utvecklas och består av de tre dimensionerna;
Profit (ekonomiska), People (sociala) och Planet
(miljömässiga), därav de tre P:na (Marrewijk
2003; Löhman & Steinholtz 2003). Det svåra är
inte att definiera TBL, utan det är hur det mäts då
de tre variablerna kräver olika enheter vid
mätning (Slaper & Hall 2011; Borglund et al.
2009). Profit mäts i ekonomiska siffror men
People och Planet är desto svårare att mäta
(Slaper & Hall 2011). Det är en utmaning att hitta en gemensam måttenhet för samtliga
variabler enligt Slaper och Hall (2011). Det finns ingen standardmetod på hur dessa tre pelare
mäts och detta kan ses som fördel snarare än nackdel då företag med olika förutsättningar kan
tillämpa modellen efter deras egna behov menar Slaper & Hall (2011). Enligt Marrewijk
(2003) missuppfattas CSR alltför ofta då det kan ses som nyckeln till att lösa fattigdom, social
uteslutning eller nedbrytning på miljön. Marrewijk (2003) menar dock att det handlar om att
hitta sitt sätt att arbeta med dessa frågor inom företaget. Det som vill åstadkommas med
modellen är således att företag skall kunna kombinera hållbarhet med lönsamhet (Grankvist
2012).
De tre pelarna har varsin roll. Profit har som ändamål att agera som en riktlinje för hur företag
ska se över pengaflöde i ett långsiktigt perspektiv och sträva efter en god finansiell ställning
(Slaper & Hall 2011). Grankvist (2012) diskuterar risker som kan undvikas med hjälp av en
miljöredovisning i årsredovisningen och på så sätt inse hur stor ekonomisk betydelse
miljöfrågorna har i verksamheten. People handlar om sociala variabler i samhället och berör
ett företags intressenter, exempelvis anställdas hälsa och välbefinnande (Slaper & Hall 2011).
Syftet med planet är de aktiviteter där ändamålet är att effektivisera jordens naturresurser på
bästa sätt och inkluderar mätningar på såväl luft och vattenkvalité, energikonsumtion, giftiga
avfall samt markanvändning (Slaper & Hall 2011). Grankvist (2012) argumenterar för att de
tre P:na tillsammans ger en avsevärt klarare bild över ett företags helhet och borde därmed
redovisas ihop med det finansiella resultatet verksamheten ger under året. För att uppnå en
långsiktig hållbar verksamhet är det alltså av stor vikt att balansera dessa tre aspekter på ett
optimalt sätt menar Grankvist (2012).
2.4 Variationer av CSR i praktiskt arbete
2.4.1 Filantropiska aktiviteter
Borglund et al. (2009) belyser diskussioner kring huruvida välgörenhet och donationer räknas
som CSR. Frågan ställs om välgörenhet är kompatibel med företagens mål att göra vinster.
Borglund et al. (2009) menar att donationer kan användas som CSR-verktyg precis som andra
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aktiviteter för att bilda närmre relation med till exempel lokalsamhället. Inyang (2012) tar upp
att SME i många fall har en nära relation med det lokala samhället och genom att bidra till
exempelvis sportevenemang, hälsa och skolor kan företag gynna det lilla samhället. Dock
påpekar Grankvist (2009) att företags välgörenhetsarbete måste ha ett tydligt ändamål. Det är
kombinationen av att få välgörenhet och lönsamhet att gå ihop som övertygar om att CSR är
ett användbart verktyg. Vad företag bidrar med behöver inte nödvändigtvis vara kontanter
eller faktiska pengar, utan donationer kan handla om att bidra med resurser i form av kunskap,
produkter och tjänster betonar Grankvist (2012). Författarna Olausson (2009), Grankvist
(2012) och Borglund et al. (2009) är överens om att ett sätt att få välgörenhet att löna sig i
företagets sociala ansvarstagande är att erbjuda personalen volontärarbete för att känna
motivation i sitt arbete.
2.4.2 Miljömässiga aktiviteter
Ett märkbart mönster har dykt upp bland SME, där de visar på allt större engagemang. Detta
genom att bland annat producera miljövänliga produkter, sänka energiåtgång, effektivisera
användandet av resurser för att undvika slöseri samt reducera föroreningar (Inyang 2012).
Olausson (2009) talar om hur viktigt det är att de miljömässiga aktiviteterna är en del i
företagskulturen, exempelvis genom att arbeta efter miljöpolicy och ISO-certifieringar för att
nå uppsatta mål. Enligt Grankvist (2012) är det viktigt att se alla resurser som pengar oavsett
om det är personal, spill, energi, råvaror eller vatten.
Transport har stor miljöpåverkan och företag kan genom ett miljövänligare fraktsätt påverka
den hållbara utvecklingen (Grankvist 2012). Trots att sjöfart gör mindre skada för naturen än
flyg och lastbilar är dess utsläpp fortfarande en belastning för miljön (Grankvist 2012).
Företags intressenter ställer allt högre krav på att produktionsprocesser ska vara miljövänliga
oavsett bransch (Grafström et al. 2008). Genom uppföljning och kontroll på fabriker kan
företag säkra att de lär av sina misstag som de finner på plats. Detta moment är extra viktigt
för företag som har sin produktion i låglöneländer där arbetsförhållanden ofta ifrågasätts
(Grankvist 2012).
2.4.3 Produktrelaterade aktiviteter
Vid vissa tillfällen är endast uppföljning på fabriker gällande uppförandekoder inte
tillräckligt, utan det krävs även att företag tar produktansvar, betonar Grankvist (2012).
Grankvist (2012) lyfter fram vikten av att ta ansvar när en produktion gått snett och ta till
åtgärder så som att återkalla produkter. Detta visar att företag tar ansvar vid snedsteg och kan
på så sätt vinna kunders förtroende, istället för tvärtom (Grankvist 2012). Grankvist (2012) tar
även upp att det etiska ansvarstagandet och värderingarna avslöjas oftast vid snedsteg. Det är
därför av stor vikt att företag efterlever det uttryckta produktansvaret. Ett annat sätt att
kontrollera produktens fotavtryck på miljön är genom en livscykelanalys där olika faser i
produktens livscykel analyseras och utvärderas (Grankvist 2012).
2.5 Drivkraft
Majoriteten av litteratur och forskning inom hållbarhet kretsar kring hur stora företag arbetar
med miljöfrågor och SME hamnar ofta i skymundan (Inyang, 2012). De globala riktlinjerna
som existerar idag är generellt sett mer anpassade för stora internationella företag med
produktion i utvecklingsländer (Löhman & Steinholtz 2003). Löhman och Steinholtz (2003)
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menar även att företag med verksamhet i de nordiska länderna som vill arbeta med CSR,
upplever att de internationella riktlinjerna inte är helt optimala att arbeta efter.
Enligt Olausson (2009) utfördes en undersökning av Tillväxtverket som visade att närmare 40
procent av de företag som arbetar med hållbar utveckling i undersökningen, hade medarbetare
som uppfattade positiva känslor och stolthet över sitt arbete. I samma undersökning framkom
att 72 procent av medarbetarna ansåg att en miljövänlig produktion var viktigt eller mycket
viktigt medan ledningen endast hade en siffra på 49 procent (Olausson 2009). Olausson
(2009) betonar också att det finns ett tydligt mönster på att yngre yrkesverksamma söker jobb
med intresset som grund och vill ha ett arbete de har passion för. Olaussons (2009) påstående
får medhåll från både Marrewijk (2003) samt Borglund et al. (2009) som menar att
attraktionskraften ökar som arbetsgivare genom att arbeta med CSR. Löhman och Steinholtz
(2003) förklarar att de anställda är en resurs, strategisk investering och humankapital vilka
företag bör behandla väl. Olausson (2009) tillägger att arbetsplatsen är sammankopplad med
de privata värderingarna och medför att arbetsgivaren behöver ta ett aktivt samhällsansvar.
Ledningens personliga värderingar, etiska ställningstagande och grad av moral är faktorer
som avgör graden av engagemang i att implementera socialt ansvarstagande i företaget
(Inyang 2012).
Sedan mitten av 1990-talet, då många multinationella företag granskades gällande
ansvarstagande och produktion i utvecklingsländer, har stora förändringar skett (Grafström et
al. 2008). Både Inyang (2012) och Göthberg et al. (2008) tar upp att pressen på de stora
företagen har bidragit till att andra branscher och SME antar etiskt ansvarsfulla lösningar i sin
verksamhet.
Ytterligare drivkraft bakom implementering av CSR i SME är att kundlojaliteten prioriteras
högt menar Inyang (2012). Genom att erbjuda förbättrade tjänster och produkter samt att vara
ansvarsfulla i sitt agerande, ökar företag sitt anseende och integritet vilket attraherar kunder.
Löhman och Steinholtz (2003) klargör att en av företags absolut viktigaste intressenter är
kunder och de är också en av de största drivkrafterna till att företag arbetar med CSR-frågor.
Dagens kunder uppmärksammar och är intresserade av hållbarhetsdebatten och blir allt mer
kräsna och ställer högre krav på företag gällande produktion och företags ställningstagande
till etik och moral (Brytting 2005).
En annan viktig intressent och drivkraft är ägare och investerarmarknaden vilka har stort
inflytande på företags CSR- och hållbarhetsarbete (Löhman & Steinholtz 2003). Löhman och
Steinholtz (2003) trycker på hur viktigt det är att företag tar hänsyn till aktieägarnas åsikter då
de har enorm makt på den ekonomiska cirkeln i samhället.
Utvecklingen av CSR är ständigt pågående och det finns många drivkrafter bakom arbetet.
Detta styrs av företags olika förutsättningar och grad av engagemang menar Löhman och
Steinholtz (2003). Vad som är tydligt är att det har skett en värdeförskjutning från materiella
till immateriella värden där humana och intellektuella värderingar spelar allt större roll i
samhället, nämner både Löhman och Steinholtz (2003) och Olausson (2009).
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2.6 Vad är ett varumärke?
Figur 2: Varumärke (Olausson
2009, s. 80)
2.6.1 Varumärke
Ett varumärke är ett namn, en term,
en design, en symbol eller en annan
typ av kännemärke som används för
att identifiera säljarens produkter
eller tjänster från sina konkurrenter
(Levy, Weitz & Grewal 2014).
Kunder har olika uppfattningar om ett
varumärke vilket bär på löften som
ska uppfyllas (Olausson 2009).
Olausson (2009) betonar att det
handlar om att kommunicera idéer
och visioner till omgivningen och
menar också att i dagens konkurrens
är det svårt att endast ha
produktegenskaper som säljargument. Starka varumärken grundas på faktorer som
livsstilskoncept, värderingar och social tillhörighet (Olausson 2009). Löhman & Steinholtz
(2003) tillägger att många företag idag anser att CSR är en viktig komponent i
varumärkesarbetet eller i varje fall att det påverkar varumärkets utveckling.
2.6.2 Varumärkesidentitet
Ett företag som lyckas sända ett samlat budskap av utbudet har även kommit långt med att
kommunicera en enhetlig identitet till kund menar Kapferer (2008). Författaren betonar att det
är av stor vikt att lyckas med denna kommunikation, extra viktigt när ett varumärke
expanderar. Detta då kunden kan tappa uppfattningen om vad företag vill förmedla. Kapferer
(2008) ställer frågan hur kunder uppfattar varumärkets identitet om olika produkter
kommuniceras på olika sätt. Nyckeln till en stark identitet är att ha konsekventa mål och
motstå förändringar, vara unik samt vara medveten om vad som särskiljer en från
konkurrenterna (Kapferer 2008). Kapferer (2008) får medhåll från Olausson (2009) som
menar att kunder har allt högre förväntningar på att varumärken ska spegla deras värderingar
och livsstil och därför tenderar varumärken att framstå med en egen personlighet. När det
gäller identitet, hur de anställda uppfattar organisationens faktiska miljöpåverkan, är det av
stor vikt att arbeta inifrån och ut för att hållbarhet ska genomsyra hela företaget (Olausson
2009).
2.6.3 Varumärkesimage
Levy et al. (2014) redogör att ett varumärkes image är kundernas uppfattning av ett
varumärkes identitet. Kapferer (2008) menar att till skillnad från varumärkesidentiteten, som
är vad företaget vill förmedla, så är image vad kunden uppfattar. En av många faktorer till
varför en stark image är viktigt är att köp associeras med risker hos kund och detta kan
reduceras genom en stark varumärkesimage och dessutom resultera i kundlojalitet (Levy et al.
2014). Levy et al. (2014) redogör för ytterligare faktorer och menar att kunder skapar ett
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emotionellt band med varumärket och känner trygghet vid köp då de är medvetna om vad som
förväntas på grund av tidigare erfarenheter.
2.6.4 Varumärkesprofil
Varumärkesprofil är vad företag kommunicerar till intressenter (Olausson 2009). Det kan vara
allt från policy och reklamkampanjer till information och nyheter genom olika
kommunikationskanaler. Om ett företag arbetar med samhällsengagerande arbete och vill
kommunicera det utåt till intressenter är det av stor vikt att arbeta med varumärkesprofilen
(Löhman & Steinholtz 2003).
2.7 Motivering till val av teoretisk referensram
För att klargöra förhållningssätt till de olika begreppen har definitioner och tydliggörande av
begrepp samlats och redovisats i teoretiska referensramen. Modellen “De tre P:na” utgör en
grund för ämnesområdet, då den ger en övergripande bild av hur företag kan arbeta med de tre
dimensionerna som helhet, men det går samtidigt att se till var och en av variablerna som
enskild del. Modellen syftar till att främja mål i hållbarhetsarbete i en affärsverksamhet.
Enligt Slaper & Hall (2011) är det en utmaning att mäta de olika variablerna med samma
måttenhet, men detta kan ses som en fördel då modellen kan tillämpas på företag med olika
förutsättningar och behov. Modellen bidrar till en helhetssyn av CSR och hållbarhet och
denna övergripande förståelse i kombination med variationer av CSR i praktiskt arbete kan
besvara studiens frågeställningar.
Variationen av olika praktiska aktiviteter som en verksamhet kan arbeta med vad gäller CSR
och hållbarhet ska leda till främjande av verksamhetens mål. Problematiken är att aktiviteter
kan ske på olika sätt. Företag arbetar efter egen förmåga och förutsättning där mängden
aktiviteter kan visa på svårigheter att selektera bland dessa. En av utmaningarna vid arbete
med CSR är att översätta ord till handling, vilket motiverar exemplifiering av
handlingskraftiga aktiviteter för att uppnå CSR- och hållbarhetsmål i verksamheten. I
litteraturstudien framkom att mängden tänkbara praktiska aktiviteter är stor och det kan vara
problematiskt för företag att hitta aktiviteter som passar deras verksamhet. Dessa variationer
av CSR i praktisk arbete besvarar en av uppsatsen huvudfrågor men kan även ligga till grund
för fler av uppsatsens frågeställningar.
För att möjliggöra en lokalisering av argument och anledning som ligger bakom företags
åtaganden, har olika faktorer till drivkrafter studerats för att besvara uppsatsens frågeställning
som kan ses som viktiga effekter eller förutsättningar av CSR-arbetet i företagen.
Kunskap och förståelse kring varumärkets grunder är en förutsättning för att kunna arbeta
med varumärkesstärkande aktiviteter. Varumärkets olika komponenter bildar en helhet som
tillsammans med övriga teoretiska delar kopplas samman i aktiviteter, som kan leda till
förstärkt varumärkesimage genom CSR- och hållbarhetsarbete.

3. Metod
I detta kapitel presenteras metodval som gjorts för att kunna uppnå syftet och besvara
frågeställningarna. Tillvägagångssätt till insamling av empiriskt material beskrivs samt
framtagning av relevanta källor. Kapitlet innehåller ett kritiskt förhållningssätt till gjorda
metodval.
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3.1 Vetenskapligt synsätt
Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt synsätt och den primära avsikten med
forskningsperspektivet är att tolka och förstå sammanhang samt ha möjlighet att förklara det
(Olsson & Sörensen 2011). Vid tolkningslära är syftet att undersöka variabler som; vad, var,
hur och varför för att uppnå en fördjupad förståelse enligt Olsson och Sörensen (2011).
Genom att koppla samman teori med empiri bildas en helhetsbild av innehållet i uppsatsen
menar Harboe (2013).
Redan vid ett tidigt skede under uppsatsskrivningen startades en litteraturstudie som har gett
djupare förståelse i ämnet men också insikter om ämnets bredd, diskutabla begrepp och
praktiska strategier. Vad som då framstod allt tydligare var det gap i teorin hur CSR- och
hållbarhetsarbete manifesteras och implementeras i ett företag för att stärka varumärket.
3.2 Kvalitativ metod
Uppsatsen grundas på en kvalitativ metod. Metodvalet möjliggör en djupare förståelse om
fallföretagets tillvägagångssätt samt ger en skildring av svarspersonens omvärld som sedan
kan tolkas (Olsson & Sörensen 2011). Metoden är explorativ eller utforskande (Harboe 2013).
Det teoretiska innehållet prövas mot det empiriska materialet för att analytiskt se om
skillnader eller likheter framkommer och vad dessa i så fall kan bero på.
3.3 Deduktivt angreppssätt
Deduktiva slutledningar karaktäriseras av möjligheten att dra slutsatser till ett större
sammanhang om enskilda fenomen från ett mindre urval (Olsson & Sörensen 2011; Harboe
2013). Det deduktiva angreppsättet motiveras av att uppsatsen bygger på en fallstudie där en
förstudie av teorier och hypoteser redan har gjorts för att sedan empiriskt prövas (Patel &
Davidson 2011).
3.4 Sekundärdata
Innan uppsatsskrivningen påbörjades genomfördes en sökning av sekundärdata i form av
litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor som behandlar CSR, hållbarhet och
miljö. Detta för att få en djupare förståelse kring ämnet som slutligen ledde till en fortsatt
granskning av tidigare teorier som beskriver filosofier och föreställningar om hur och varför
företag arbetar med CSR och hållbarhet. För att kunna få fram relevant information krävdes
en selektiv metod vid sökning i olika databaser med nyckelord som är kopplade till ämnet.
Sökmotorn och litteraturkatalogen Summon som tillhör Högskolan i Borås har använts
frekvent för att tillgå artiklar som berör forskningsämnet. Uppsatsen bygger även på
vetenskapliga artiklar från tidigare kurser.
3.5 Empiriskt material
3.5.1 Val av exponent
Efter val av ämnesområde blev Hestra ett naturligt val som exponent då utbildningen ofta
förespråkat deras arbete. Efter ytterligare informationssökning på Hestras hemsida förstärktes
intresset till deras förhållningssätt kring undersökningsområdet. Deras arbete med hållbara
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produkter, vilket även är ett av deras kärnvärden ledde till kontakt och undersökning av
företaget.
3.5.2 Insamling av primärdata
Hestras hemsida samt tryckt information granskades för att kunna få en grundförståelse för
fallföretagets arbete med CSR och hållbarhet. Övrigt empiriskt material har samlats in genom
en intervju med hållbarhet- och produktionsansvarige Anton Magnusson på Hestra samt en
produktanalys på en av företagets produkter.
3.5.3 Den kvalitativa intervjun
Intervjun som genomfördes med respondenten på fallföretaget var av ostrukturerad form där
strävan var att ta del av respondentens uppfattning kring valt ämnesområde. En ostrukturerad
eller lågstrukturerad metod baseras på spontana iakttagelser där intervjuaren enbart styrs utav
en grov intervjumall som är flexibel och svararen kan tolka frågorna fritt utifrån dennes
erfarenhet, värderingar eller kunskaper (Ekholm & Fransson 2008; Olsson & Sörensen 2011).
Denna metod är lämpad vid situationer då en holistisk och övergripande bild eftersträvas.
Dessutom ger resultatet en djupare insikt och förståelse för företagets tillvägagångssätt samt
möjlighet att ställa följdfrågor eller föra diskussioner vid oklarheter. Ytterligare fördel är att
respondenten får möjlighet att framföra sin egen syn kring forskningsfrågan. Dock måste
denna typ av fakta beaktas vid tolkning enligt Ekholm & Fransson (2008). Under intervjun
användes “trattprincipen” som innebär att breda och allmänna frågeställningar ställdes i
början som senare snävade in på mer konkreta frågeställningar rörande ämnet. Enligt Repstad
(2007) är detta ett sätt att lätta på stämningen eller få ett bra flyt på konversationen. För att få
vägledning och tips på hur en bra intervju kan genomföras, studerades boken “Praktisk
intervjuteknik” av Ekholm och Fransson (2008) innan intervjutillfället. Inför intervjun
genomfördes en testintervju med en person som innehar kunskap inom området för att
säkerställa att frågorna var relevanta samt att formuleringen av dessa var lättbegriplig.
Motivering till genomförd intervju baseras på möjligheten att uppmärksamma okända eller
förbisedda aspekter samt möjlighet att få ta del av oväntad information. Intervjuarnas
förhållningssätt var en öppen och nyfiken attityd till de oväntade, vilket ger möjlighet till
förbättrad verklighetsbild (Ekholm & Fransson 2008).
3.5.4 Framtagning av intervjuunderlag
Inför intervjun diskuterades olika huvudsakliga områden som baserades på teorikapitlet. Med
utgångspunkt från syfte och forskningsfrågor formulerades 40 stycken frågor i ett strukturerat
schema med följdfrågor i vissa fall. Respondenten fick möjlighet att tolka frågorna fritt och
svaren följdes upp med jämna mellanrum under intervjun för att undvika eventuella oklarheter
eller otillräckliga svar. Detta för att få en flytande konversation samt tillförlitlig information
(Ekholm & Fransson 2008).
3.5.5 Val av respondent
Intervjun genomfördes med en person på fallföretaget som bland annat är ansvarig och
delaktig i arbete som rör hållbarhetsfrågor kring kvalitetssäkring av produkter, miljöfrågor,
kemikalietester, inköp, produktionsplanering samt produktutveckling.
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3.5.6 Tillvägagångssätt intervjuer
Intervjun ägde rum på fallföretagets huvudkontor i Hestra, Småland och respondenten var
förberedd på att få besök. Frågeställningarna skickades i förväg för att ge respondenten tid att
gå igenom frågorna samt undvika stress. Efter att ha studerat boken “Närhet och distans” av
Repstad (2007) beslutades att en ljudinspelning under intervjun var lämpligaste
tillvägagångssättet för att kunna lyssna på svaren under intervjun samt fokusera på
respondenten. Inspelning ger även möjlighet till att återgå till det insamlade materialet efter
intervjutillfället. Enligt Repstad (2007) kan detta tillvägagångssätt innebära nackdelar så som
tillbakadragenhet eller vinkling av svaren men respondenten glömmer oftast av
inspelningsapparaten med tiden och för den skull blir de angelägna frågorna inte påverkade.
3.6 Produktanalys
Enligt Österlin (2007) är syftet med en produkt att den inom givna ramar ska vara praktisk att
hantera, ergonomisk och lättbegriplig samt ha rätt utformning för marknaden. Den ska vara
attraktiv och inneha rätt identitet. Denna komparativa metod har jämfört information som
framkommit under intervjun med produktens egenskaper i genomförd produktanalys. En
analys är en grundlig undersökning och i denna uppsats baseras produktanalysen på en av
Hestras skidhandskar. Produktanalysen utgår från fem variabler; ekonomi, ergonomi, estetik,
etik och ekologi för att beskriva och pröva undersökningsobjektet (Österlin 2007).
Ekonomi - under tidigt stadie av produktplaneringen fattas viktiga beslut som är ekonomiskt
avgörande. Materialval och tillverkningsmetod har stor betydelse och ett grundligt förarbete
är väsentligt för att undvika oförutsedda kostnader.
Ergonomi - handlar om människan i arbete, arbetsmiljö och informationsutbyte. Det är av
stor vikt att produkten fyller sin funktion på ett praktiskt sätt.
Estetik - berör produktens utseende där åsikten är subjektiv. Vid prövning av estetik på en
produkt undersöks bytesvärde som produkten företräder, vilket innebär byte av pengar mot
produkt eller tjänst och intrycket ska kunna tillgodose kundens behov. Ett behov uppstår när
det finns ett motiv, så som exempelvis kontakt, trygghet, status eller spänning. Ett behov kan
uppstå när nyheter lanseras på marknaden eller vid missnöje och ett behov uppkommer för att
åtgärda det. Produktsemantik är vad produkten kommunicerar med användaren där det
viktigaste, och vanligaste är med form, yta och utseende. Designern utformar produkten för
att förmedla denna kommunikation.
Etik - vid prövning av etik på en produkt beskrivs bland annat om produkten är lättanvänd,
smidig att använda samt att kunden inte känner sig hämmad vid avsett användande av
produkten. Ytterligare aspekt som prövas är hur pass miljövänlig produkten är i förhållande
till sitt användningsområde samt att produkten måste fylla en funktion. Ett stort område inom
etik berör mänskliga rättigheter, sociala- och arbetsmiljöförhållanden.
Ekologi - är läran om samspel mellan djur och växter och deras livsmiljö. Genom en
långsiktig helhetssyn vad gäller material, transport, energiåtgång och skadliga ämnen
minimeras miljöbelastningen. För att evaluera produktens miljöbelastning bör dess långsiktiga
effekt på naturens kretslopp granskas och produktens inverkan på miljön bedöms utifrån
material-, energiåtgång och skadliga ämnen.
Föremål är en primärkälla, de har något att berätta och kan studeras och läsas precis som
skriftliga eller muntliga källor (Prown 2001; McClung 1974 se Holmberg 2011). Inom denna
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metod ställs systematiska frågor för att undersöka objekt, men de rör ofta ämnen som
identifiering, bedömning av föremåls kvalité, värde, kulturella tillhörighet och funktion (Elliot
1985 & McClung 1974 se Holmberg 2011). I denna metod uppfattar man objekt med sina
sinnen där forskaren beskriver, förstår och värderar föremål (Kragelund 1997 se Holmberg
2011). Etisk erfarenhet påverkar utvärderingen av objekt (Kragelund 1997 se Holmberg
2011). Vid genomförd produktanalys framkommer information om tekniker och material och
metoden ger även en bild av tillverkaren (Elliot 1985 se Holmberg 2011).
3.6.1 Motivering till produktanalys
Syftet med produktanalysen är att pröva en av Hestras produkter mot den information som
framkom under intervju samt information från fallföretagets hemsida. Detta för att se om
produktens egenskaper stämmer överens med tidigare nämnd information. Hestras sätt att
arbeta med CSR och hållbarhet är utgångspunkt till produktanalysen. Hestra fokuserar på
kvalitet i sina produkter, och vill att produkterna i sig ska kommunicera detta budskap. Denna
metod har valts för att öka reliabilitet i studien då respondentens information är partisk.
Med en textil bakgrund och omfattande kunskap inom textil ansågs en produktanalys vara
lämplig för att utföra en kritisk granskning. Detta för att ställa information från respondenten
samt fallföretagets hemsida mot en av deras produkter och undersöka eventuella likheter och
skillnader.
3.7 Analys och tolkning av data
Insamlad information via ljudupptagning vid intervjun transkriberades och sammanställdes
för en sanningsenlig bild. Den teoretiska referensramen fanns i åtanke när irrelevant
information därefter sållades bort. Respondenten erhöll en sammanställning av intervjun för
att säkerställa att tolkning av information var korrekt då författarna redan innehar kunskap
kring CSR och hållbarhet, vilket kan medföra feltolkning.
3.8 Validitet och reliabilitet
För forskningens trovärdighet är det väsentligt att ha en hög reliabilitet och validitet.
Reliabilitet innebär hur tillförlitligt ett resultat är, med andra ord hur säker eller exakt
mätningen är på det som avses mätas i undersökningen (Denscombe 2009). Undersökningen
har hög reliabilitet då intervjun genomfördes med en sakkunnig person inom ämnesområdet.
Validitet innebär hur relevant data är och om det som avses mätas verkligen mäts i studien.
Studien anses ha hög validitet då den empiriska undersökningen formades efter teoretisk
referensram och således lett fram till en intervjumall som fokuserar på det berörda ämnet.
3.9 Källkritik
Inför den teoretiska referensramens uppbyggnad studerades litteratur inom ämnesområdet för
att få en sanningsenlig och övergripande bild över forskningsfrågan. För att öka
referensramens bredd samt addera synvinklar granskades internationella källor trots att
studien avgränsas till svenska textilföretag. Uppsatsens teoretiska referensram bygger på
tidigare vetenskapliga artiklar och resultat av forskare och författare inom CSR och
hållbarhet.
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Primärdata i form av en intervju, kan ses som minimal men med tanke på intervjupersonens
position och kunskap samt det kvalitativa innehållet i intervjun, är tolkningen relevant för
syftet.	
   För att få en bredare infallsvinkel önskades intervju även ske med fler personer på
fallföretaget, men möjlighet till detta fanns dessvärre inte och respondenten meddelade att de
arbetar tätt tillsammans i flertalet processer vilket hade genererat liknande svar. Enligt
Repstad (2007) kan inspelning vid intervju innebära nackdelar, så som tillbakadragenhet eller
vinkling av svaren, men respondenten glömmer oftast av inspelningsapparaten med tiden och
för den skull blir de angelägna frågorna inte påverkade. Atmosfären och stämningen var god
och avslappnad genom hela intervjun. Intervjufrågor skickades i förväg till respondenten för
att undvika eventuella oklarheter och minska stress kring intervjuunderlag. Detta kan ha
inneburit mindre spontana svar vilket enligt Ekholm och Fransson (2008) kan ge negativ
effekt. Dock kan förberedelser ha positiv effekt då respondenten har möjlighet att närmre
studera frågorna och lämna informationsrika svar.
Efter tolkningsprocessen har en sammanställning gjorts och skickats till respondent för att
säkerställa att informationen är rätt tolkad. Produktanalysens resultat kan ha påverkats av
bakgrundsfakta och information som funnits innan genomförd analys.
En källkritisk aspekt är att Kenneth Österlins bok Design i fokus för produktutveckling. Varför
ser saker ut som de gör?(2007) inte är refereegranskad. Dock anses boken har vetenskapliga
kvaliteter och har därför utgjort källa till produktanalysen.
3.10 Reflexivitet
Reflexivitet är förhållandet mellan forskare och den sociala världen. Det innebär att det inte är
möjligt för en samhällsforskare att vara helt objektiv i sin forskning då bland annat forskarens
kunskap och erfarenhet har formats av samma sociala värld som det forskningsområdet
befinner sig i. Detta är ett vanligt problem vid samhällsvetenskaplig forskning och har tagits
hänsyn till under studiens gång.

4. Redovisning av empiriskt material
Följande kapitel bygger på en sammanställning av intervju genomförd med Anton Magnusson
på Hestra Handsken ABs huvudkontor i Hestra, information från Hestras hemsida samt
information från deras årsredovisning från 2013. Magnusson arbetar med hållbarhetsfrågor
vid kvalitetssäkring av produkter, miljöfrågor och kemikalietester, inköp, produktion,
produktionsplanering och produktutveckling. I detta kapitel finns även en produktanalys
baserad på en av Hestras produkter. Samtliga citat är Anton Magnussons uttalanden.
4.1 Sammanställning av intervju
Magnusson lyfter fram Hestras gedigna CSR- och hållbarhetsarbete, hur de förhåller sig till
området och berättar att frågorna växer in i företaget. När ämnen kommer på tapeten, som
Magnusson uttrycker sig, och kraven skärps blir arbetet med frågorna mer intensivt och
genomarbetat.
”Vi arbetar med bra kvalité vilket vi ser som vår starkaste del till att minska
miljöpåverkan då produktion och konsumtion minskar i och med produkternas långa
hållbarhet.”
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Hestra äger fabriker för att möjliggöra bättre kontroll längs värdekedjan och besöker dem
personligen flera gånger per år för att säkerställa arbetsförhållande och att de som arbetar på
fabrikerna har tillgång till mat, sjukvård och skälig lön. Magnusson menar att det alltid finns
detaljer att förbättra men påpekar även att förbättringsåtgärder lika väl finns att vidta på
hemmaplan. För Hestra är det självklart att låta större del av produktionen ske i Kina, vilket
de ser som en kvalitetsstämpling då Kina är skickligast och innehar den tekniska kunskapen
för Hestras produktion. Magnusson nämner att bilden av Kina som produktionsland hos kund
kan skilja sig åt då det existerar fördomar om Kinas arbetsförhållande och standard. Hestra
arbetar med kvalitetsprodukter och prioriterar att kvalitetessäkra alla delar i värdekedjan
vilket medför att de inte är i behov av att jaga de lägsta lönerna för att pressa priser. Det är
uppskattat hos kund att Hestra äger sina fabriker och deras kunder känner att de kan få snabba
svar på frågor, bland annat gällande arbetsförhållande och produktion. Förutom bättre kontroll
i värdekedjan innebär också ägandet av fabriker att företaget äger den tekniska kunskapen.
Samma krav ställs på underleverantörer som på de egenägda fabrikerna, vilka ska följa lagar
och regler samt de normer som Hestra har satt upp för ytterligare åtstramning. Företaget
eftersträvar ständigt förbättringar och driver leverantörer att söka nya tekniker och metoder
för ett mer effektivt arbete.
Ett av kärnvärdena i Hestras hållbarhetsarbete är att värna om sina anställda och miljön.
Företaget har en hög grad av engagemang i sitt arbete och eftersträvar goda relationer till sin
personal, vilket leder till att personalen känner trygghet och stannar länge. Personalen är lojal
och utvecklas i sitt arbete vilket skapar hög effektivitet som i sin tur leder till ekonomisk
vinning. Att som anställd uppskatta sitt arbete, att kunna stå för dess värderingar och dela
tankesätt kan vara en avgörande faktor till val av arbetsplats och viljan att stanna kvar.
”Vi ser våra anställda som en resurs vilka är en förutsättning för att driva företaget
framåt.”
Ytterligare ett kärnvärde är de hållbara produkterna med hög kvalité, till stor del
naturmaterial. De tar tillvara på bland annat skinn, som är en biprodukt från köttindustrin och
ger det nytt liv i form av slitstarka handskar. Information om skötselråd för att förlänga
handskens liv finns att tillgå på Hestras hemsida för att minska miljöpåverkan och öka
hållbarheten på produkten, vilket är ytterligare ett av företagets kärnvärde. Genom en tidlös
design och brett utbud undviker företaget realisation av sina produkter vilket bidrar till
minskat “slit och släng”, som Magnusson uttrycker det.
Hestra arbetar aktivt med miljöcertifiering ISO14001 och kvalitetscertifiering ISO9001, där
tydliga mål utformats för att utveckla arbetet kring områdena. Detta är något hela företaget
arbetar med men det sätts även upp mål för mindre projekt inom företaget. En viktig
kvalitetsmätning som företaget arbetar med är antalet mottagna reklamationer. Under
uppstarten av detta arbete på 90-talet hade företaget en reklamationsgrad på tre procent men
denna siffra har idag utvecklats till under en halv procent vilket är en tydlig indikation av en
beslutsam process och systematiskt arbete som visar goda resultat. Företaget begär in alla
reklamationer där produkterna undersöks och problem härleds för att på så vis undvika att
samma misstag återupprepas. Flertalet av Hestras yrkeshandskar är CE-klassificerade i olika
grupper vilket innebär ett lagstadgat krav på bland annat säkerhet, hälsa och miljö men även
andra produktegenskaper. Ytterligare ett mått som företaget arbetar med är andel flygfrakt då
denna typ av transport är en stor belastning för miljön, men även betydligt mer kostsamt än
andra alternativ.
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Det är en daglig diskussion på företaget om hur den ökande pressen från företagets samtliga
intressenter ska hanteras. Det sociala ansvaret, där bland annat kunder och ledning ställer
höga krav, är en stor fråga och dialogen sträcker sig över en längre period. I familjeföretaget
äger familjen aktierna i bolaget och alla är involverade och har stor inverkan i de dagliga
diskussionerna kring CSR och hållbarhet. Hestra ställer krav på leverantörer gällande miljöoch arbetsvillkor som i vissa fall är hårdare än vad lagen kräver. De arbetar även med
kemikaliepolicy där stickprovskontroller sker löpande för att säkerställa att kraven uppfylls.
Kemikaliehantering är en stor del i miljöaspekten vilket Hestra hanterar dagligen, speciellt
vad gäller inköp av material. I de fall misstag sker och produkter påvisar uteslutna kemikalier
är Hestra noga med att återkalla berörda produkter. Magnusson säger att misstag tyvärr kan
ske, vilket är mänskligt, men att de är noga med att ta ansvar och åtgärdar dessa misstag på
bästa sätt.
Hestra är noga med att förmedla sina kärnvärden internt där kvalité och samspel mellan
avdelningarna är en prioritet i det dagliga arbetet. Det är av stor betydelse att arbeta i en tät
atmosfär där alla strävar åt samma håll. De arbetar i team men alla har också egna projekt och
arbetsuppgifter. Magnusson medger att de saknar en konkret definition av vad CSR- och
hållbarhet innebär för företaget. Definitionen skulle kunna konkretiseras så att den tydligare
kan förmedlas och kommuniceras. Magnusson har störst ansvar för just dessa frågor och
personalen vet att de kan vända sig till honom vid frågor eller funderingar. Drivkraften till att
arbeta med CSR och hållbarhet började i familjen men företaget arbetar idag med att
implementera, involvera och utbilda sin personal i miljöfrågor. Arbetet kan ständigt förbättras
menar Magnusson och de anställda skulle kunna ta större eget ansvar. Magnusson anser att
det är av stor vikt att arbeta med CSR och hållbarhet för att uppfattas som trovärdiga bland
kund då de idag är medvetna och gör aktiva val kring området. Han anser även detta öka
företagets attraktionskraft genom värderingar som grundas på hållbarhet.
Enligt Magnusson är det många företag som lyfter fram sitt CSR-arbete och vill framställa sig
själva som goda förebilder. De väljer att profilera sin marknadsföring kring dessa frågor och
bygger upp sin identitet genom detta. Hestra har dock gjort ett aktivt val att inte stoltsera med
hur de arbetar kring dessa frågor trots ett gediget CSR- och hållbarhetsarbete. Magnusson är
övertygad om att CSR påverkar varumärkets identitet men Hestra vill att kunden ska associera
deras produkter med kvalité och funktion och utifrån produkterna värdera företagets insats.
Arbete med hållbarhet mäts i dagsläget inte i ekonomiska siffror och det finns inte heller
några ekonomiska mål med arbetet. Det finns dock underbyggda ekonomiska mål genom
lägre reklamationer och lojala arbetare som leder till högre effektivitet och ekonomisk
vinning.
”CSR-arbetet är en naturlig del i vårt arbete vilket medför fördelar. Det är en
ofrånkomlighet hos företag att arbeta med idag för att upplevas trovärdiga.”
Hestra vill föregå med gott exempel och ta ansvar utöver vad marknaden efterfrågar och
arbetar bland annat med att ta fram fler kromfria handskar. Hestras sortiment består främst av
vinterprodukter och vid en ökad växthuseffekt och höjda temperaturer kan framtidens
verksamhet stå på spel. Magnusson medger att arbete med CSR och hållbarhet tar tid och
förändringar sker inte över en natt utan är en pågående process som ständigt bör övervakas för
möjlighet till förbättringar. Arbete med CSR och hållbarhet innebär oftast fördelar men det
kan vara svårt att få fram material och råvaror som klarar av dagens höga krav. Det kan i vissa
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fall vara svårt att finna leverantörer som klarar av dagens krav och konsekvensen blir
utebliven produktion.
“Arbetet med frågorna tar tid och kostar pengar men det finns en ekonomisk vinning i
det långa loppet.”
Hestra samarbetar bland annat med Swerea och STWI (Swedish Textile Water Initiative) som
tillhandahåller expertis inom miljöfrågor med fokus på förbrukningseffektivisering. Hestra
arbetar även med textilimportörer där sociala regler lyfts fram. Här hjälps företag åt och ger
varandra tips och råd för att förbättra förhållanden inom branschen. All produktion påverkar
miljön på ett eller annat sätt oavsett materialval. Verksamheten drivs ur miljöhänsyn på ett så
skonsamt sätt som möjligt. Avfall sorteras i möjligaste mån och återanvänds, återvinns eller
energiåtervinns före deponering.
“Vi har väldigt många lojala kunder. Vi har väldigt långa relationer med detaljistledet,
men man märker även nu när vi har egna butiker att vi har väldigt lojala slutkunder.”
Företaget arbetar med kunder i två led; detaljist och slutkund. En del kunder har använt
Hestraprodukter hela sina liv och köper dem än idag till hela familjen. Lojaliteten beror till
stor del på Hestras breda utbud av produkter, de stora kollektionerna med tidlös design som
attraherar många målgrupper. Magnusson menar även att lojaliteten beror på produkterna med
dess goda kvalité. Det finns alltid en handske som passar vilket gör att kunden kan vara lojal
hela sitt liv då produkten kan följa dennes livsstil. Svenska landslaget och elitidrottare är stora
samarbetspartners men företaget arbetar även med vanliga motionärer. Företaget besöker
event och mässor för att finnas nära kund och ta del av deras åsikter, möjliggöra en personlig
kontakt och kunna komma med tips och råd. Genom att bidra i lokala välgörenhetsarbeten vill
företaget ta ansvar och hjälpa hembygden i deras arbete.
För Hestra är varumärke ett ord eller logotype som kopplas samman med värderingar, där
företaget försöker styra kundens tankar om varumärket. Varumärket existerar i kundens
medvetande och det är av stor vikt att försöka koppla ihop det med bra värderingar, leverera
bra produkter som lever upp till kundens förväntningar, eller gärna överträffar dem.
“Vi är dem som äger varumärket, men egentligen är det faktiskt kundens medvetande,
de äger varumärket. Det är deras uppfattning som ger styrkan och det värdefulla i
varumärket”
Hestra har inte genomfört undersökningar gällande hur företagets identitet och image stämmer
överens, men upplever att budskapet når ut på det sätt de önskar. De upplever tillfredsställelse
av den respons de får från sina intressenter.
Förväntningar som Hestra har inom CSR och hållbarhet upplever de ha infriats och de är
nöjda med resultatet. Målet för framtiden är att minska andel reklamationer, vilket är en
ständig strävan. Att använda material som har mindre påverkan på naturen, att minska andel
syntetiska material och använda naturmaterial i större utsträckning är även detta ett mål.
Flourkarboner utgör en stor miljöpåverkan, vilket Hestra aktivt arbetar med att helt utesluta.
Detta, tillsammans med andra betydelsefulla aktiviteter inom CSR och hållbarhet, är ett av
företagets stora utmaningar.
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4.2 Produktanalys
Följande produktanalys utgår från fem variabler: ekonomi, ergonomi, estetik, etik och
ekologi. Nedan följer resultatet av en produktanalys genomförd på en av Hestras
handskmodeller vilken är avsedd att användas inom det alpina området. Handsken har ett
avtagbart foder för att möjliggöra utbyte av delar vid slitage samt anpassning till enskilda
behov. Val av undersökningsobjekt baseras på att modellen är fallföretagets mest kända
handske, en modern klassiker med många funktioner. Vid genomförd analys har tillgång till
ekonomiska siffror och information om tillverkningsprocesser inte tagits hänsyn till.
Army Leather Heli Ski – En modern klassiker med många
funktioner. En längre modell med slitstyrka och värme där
kombination av olika foder är möjlig.
Yttermaterial: Ovandel i vind-, vattentät och ventilerande
HESTRA Triton trelagerspolyamidväv. Impregnerat Army
Leather-getskinn på handskens insida.
Lining: Löstagbart foder i Bemberg/Polyester med isolering av
Polyester/Fiberfill.
Figur 3. Alpine (2014).

Detaljer: Eagle Grip. Snölås och kardborrlås.

Ekonomi - vid beskådning och fysisk hantering av handsken upplevs den som påkostad och
av hög kvalité. Sömmar och sammansättning av de olika delarna känns noggrant utförda och
stadiga. Material är noggrant utvalt för bästa funktion inom tilltänkt användningsområde.
Handsken känns attraktiv, praktisk att hantera och med välbehövliga och relevanta detaljer.
Handskens bytesvärde upplevs som högt.
Ergonomi - produkten skyddar och hjälper samtidigt användaren i sitt utövande utan större
hinder. Produkten fyller många funktioner inom det alpina området där materialet känns lätt
och bekvämt för handen och rörelser kan ske utan ansträngning. Det höga skaftet och
snölåset, material och komposition möjliggör användning av handsken till sin maximala
brukbarhet. Det mjuka getskinnet på insidan av handen möjliggör ett bekvämt grepp. Fukt
stängs ute och värme hålls inne vilket gör att handsken kan användas under lång tid och
kontinuerligt fylla sin funktion.
Estetik - produkten har ett rent och tidlöst uttryck och är en ständigt återkommande modell
hos tillverkaren. Handsken är neutral till utseendet och ger intryck av sport och friluftsliv.
Handsken kommunicerar en attraktiv bild för sitt tilltänkta användningsområde med rätt
utformning för marknaden med hög funktionalitet och kvalitet. Utbudet är stort i val av färg
och olika foder finns att tillgå. Bytesvärdet är högt och tillgodoser kundens behov.
Etik - produkten bär identitet av hållbarhet som genomsyrar handsken med dess höga kvalité
och grundliga konstruktion. Syftet med det utbytbara fodret är att endast delar av handsken
behöver bytas ut vid slitage och på så sätt minskar miljöpåverkan.
Ekologi - likt det etiska perspektivet är det utbytbara fodret även en hållbarhetsåtgärd som
minskar förbrukning av jordens resurser. Handsken är av hög kvalité, till viss del producerad i
naturmaterial som kan ha mindre påverkan på miljön vid framställning beroende på bland
annat tillvägagångssätt och beredningsprocesser vid produktion.
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5. Analys
I analysen ställs den teoretiska referensramen mot det empiriskt insamlade materialet som
utgår från den teoretiska referensramens struktur. Som påminnelse till läsaren är uppsatsens
syfte att undersöka och analysera hur arbete med CSR och hållbarhet kan manifesteras och
implementeras i ett mindre företag för att stärka företagets varumärke. Kapitlet inleds med
analys av intervju genomförd med Anton Magnusson på Hestra Handsken AB som ställs mot
den teoretiska referensramen. Produktanalysen ställs mot intervjumaterial samt den
teoretiska referensramen.
5.1 CSR och hållbarhet
Det finns ett flertal definitioner av vad CSR och hållbarhet innebär. Enligt Regeringen
(Utrikesdepartementet 2013) lyder definitionen “Alla företag har en långsiktig syn på
värdeskapande och bedriver en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling - ekonomiskt,
socialt och miljömässigt”. Den internationellt mest erkända definitionen stiftades 1987 under
Brundtlandskommissionen vilken är som följer “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Innebörden av dessa två definitioner är snarlika och det är upp till varje enskilt företag att
efter sin förmåga ta sig an CSR-arbete och tolka dess innebörd, menar Grafström et. al (2008)
och Marrewijk (2003). Det råder problematik när företag ska omsätta viljan att ta ansvar till
praktisk handling vilket Grankvist (2012) håller med om och menar att det råder oenighet om
vilket begrepp som skall användas. Här befinner sig Hestra som har ett gediget tänk inom
hållbarhetsarbete, men en ren definition av hur företaget tolkar CSR och ska arbeta inom
området existerar inte. Arbetet har vuxit in i företaget och utvecklas allt mer när frågor
kommer på tal för att implementeras i verksamheten. För Hestra är det en ofrånkomlighet att
arbeta med CSR och hållbarhet, vilket är i enighet med Borglund et. al (2009) och Porter och
Kramer (2009) som ställer frågan hur ett företag ska arbeta med socialt ansvar och inte om.
Då företag vill tillgodose intressenters allt högre krav som ställs på miljövänliga
produktionsprocesser är uppföljning på fabriker ett betydande moment. Denna aktivitet visar
på socialt ansvarstagande, dels i produktion och dess processer, men även genom
ansvarstagande för de anställda på fabriker, menar Grafström et al. (2008), Grankvist (2012)
och Brytting (2005). Hestra äger fabriker för att bland annat möjliggöra bättre kontroll längs
värdekedjan och säkerställa rådande arbetsförhållanden på fabrikerna.
Att kombinera ansvarstagande med lönsamhet kan vara problematiskt, menar Löhman och
Steinholtz (2003) vilket även Hestra tycker sig uppleva. De ser ekonomisk vinning i det långa
loppet men mäter inte hållbarhetsarbetet i ekonomiska siffror idag, men Magnusson talar om
underbyggda ekonomiska mål. Modellen “De tre P:na” består av profit, people och planet där
de olika variablerna står för olika områden inom CSR-arbete. Slaper och Hall (2011)
beskriver svårigheten med att mäta de tre dimensionerna. Ytterligare problematik är att de
mäts i olika enheter vilket än mer försvårar processen. Detta kan dock medföra fördelar då
företag med olika förutsättningar kan arbeta efter egna behov. Profit står för vad företag
bidrar med till samhället ur ekonomisk synvinkel. (Slaper & Hall 2011). Magnusson förklarar
att företaget ständigt strävar efter förbättringar genom att bland annat uppmana leverantörer
att söka nya tekniker och metoder för ett mer effektivt arbete. Detta är även på sikt ett
ekonomiskt ansvarstagande.
De sociala variablerna som ingår i dimensionen people mäter bland annat tillgång till sociala
resurser, arbetsförhållanden samt människors hälsa och välmående (Slaper & Hall 2011).
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Löhman och Steinholtz (2003) poängterar att de anställda ska ses som en resurs, strategisk
investering och humankapital vilka företag bör behandla väl. Detta märks tydligt hos Hestra
som värnar om sina anställda och med högt engagemang eftersträvar de goda relationer. Detta
leder till lojalitet hos personalen, att de stannar länge inom företaget och effektiviserar sitt
arbete med den kunskap de innehar. Detta är inte enbart ett socialt ansvar utan leder även till
ekonomisk vinning. Hestra sätter egna ramverk för sociala förhållanden utöver vad lagen
kräver. Företaget värderar intressenterna högt och de är måna om att deras synpunkter
uppmärksammas. Företaget lägger vikt vid kvalitetssäkring av alla delar i värdekedjan och
låga löner är därför inte en avgörande faktor. Välgörenhetsarbete kan användas som CSRverktyg och bilda närmre relation med lokalsamhället vilket Borglund et al. (2009) och
Inyang (2012) är eniga om. Bidraget kan vara resurser i olika former där Hestra arbetar med
att sponsra det lokala samhället då de vill ta socialt ansvar.
Planet inkluderar aktiviteter som syftar till att effektivisera naturens resurser på bästa sätt och
mäter bland annat giftiga avfall, luft- och vattenkvalité (Slaper & Hall 2011). Hestra har
fortlöpande utbildning med sina anställda inom bland annat miljö vilket engagerar personalen
och får dem att känna sig delaktiga inom CSR-arbetet. Enligt Grankvist (2012) är det av stor
vikt att se alla resurser som en ekonomisk tillgång på ett eller annat sätt. Genom att ta tillvara
på biprodukter så som skinn och läder från köttindustrin bidrar Hestra till att minska spill. All
produktion har påverkan på miljön, där Hestra strävar efter att använda material som har
mindre miljöpåverkan och vill även minska användandet av syntetiska fibrer. Återvinning och
återanvändning av material prioriteras högt. Företagets hantering av kemikalier är en stor del
av miljöarbetet där de på daglig basis arbetar efter kemikaliepolicy och gör
stickprovskontroller löpande för att säkerställa att kraven uppfylls. Olausson (2009) talar om
vikten av att de miljömässiga aktiviteterna som är en del av företagskulturen och att arbeta
efter mål genom exempelvis CE-klassificeringar och ISO-certifieringar är att eftersträva.
Hestra arbetar efter just dessa certifieringar och arbetar mot de uppsatta målen. Inyang (2012)
beskriver detta engagemang är ett märkbart mönster som dykt upp bland SME. Det är av stor
vikt att aktiviteter som rör miljö och hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Andra
målsättningar hos Hestra bryts ner i mindre projekt inom organisationen för att ständigt
förbättra miljöarbetet. Hestra samarbetar även med externa organisationer som är
specialiserade för arbete inom miljö och hållbarhet. Löhman och Steinholtz (2003) menar att
socialt ansvar handlar om att bidra till samhället utöver kärnverksamheten. Kvalitet är ett av
ledorden för Hestras produkter varför produkterna har en lång livslängd som bidrar till
minskad produktion och konsumtion. Kollektionerna är tidlösa och behöver därför inte bytas
ut eller prissänkas vid säsongsbyte. Vissa produkter har även löstagbara foder som kan bytas
ut vid slitage, vilket också bidrar till en hållbar konsumtion. Information om bland annat vårdoch tvättråd finns att hitta på hemsidan, för ett förlängt liv på produkter och minskad
miljöpåverkan.
Precis som Grankvist (2012) påpekar har transport en stor påverkan på miljön. Detta är ett
område som Hestra arbetar med där de bland annat mäter andel flygfrakt och i största möjliga
mån arbetar med att sänka miljöpåverkan. Detta åtagande är både ur miljömässigt- och
ekonomiskt perspektiv då flygtransport är betydligt mer kostsamt än andra transportsätt.
Ytterligare aktivitet som mäter de två perspektiven är andel reklamationer som företaget tar
emot för att eliminera risker att samma misstag sker på nytt. Det är enligt Grankvist (2012)
viktigt med etiskt ansvarstagande när företag begår misstag för att på så vis vinna kunders
förtroende.
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5.2 Drivkraft
En av företags främsta drivkrafter är de anställda vilka bör ses som en resurs i form av
humankapital och är en strategisk investering, enligt Löhman och Steinholtz (2003). Det
personliga intresset samt värderingar spelar idag en stor roll vid val av arbetsplats och företag
som tar ett aktivt samhällsansvar får ökad attraktionskraft som arbetsgivare (Olausson 2009;
Marrewijk 2003; Borglund et. al 2009). Det finns en tydlig koppling mellan föregående
författares påståenden och Hestras kärnvärden där de anställda är en resurs och förutsättning
för att driva företaget framåt. Det är viktigt att Hestras anställda känner sig tillfredsställda i
sitt arbete och kan stå för företagets värderingar. Att aktivt arbeta med CSR och hållbarhet är
en naturlig del i företaget och ökar trovärdigheten som arbetsgivare. Arbetet är även
uppskattat och ifrågasatt hos kund som idag har ett stort intresse i frågorna. En stor del av
Hestras kunder är lojala och långa relationer med både detaljist- och slutkund är något som
företaget värnar om och är stolta över. Detta speglar Inyangs (2012) uttalande om
kundlojalitet som prioriteras högt. Enligt Löhman & Steinholtz (2003) har aktieägarna ett stort
inflytande på företags CSR- och hållbarhetsarbete. Hestras aktier är i familjens ägo där alla
involverade har stor påverkan vid utveckling av CSR-och hållbarhetsarbetet och grunden till
ansvarstagandet utvecklades i familjen. Det har skett en värderingsförskjutning från materiella
till immateriella värderingar menar Löhman & Steinholtz (2003). Detta konstateras av Hestra,
vilka upplever att kunder är mer insatta i miljöfrågor och produktionsprocesser.
5.3 Varumärke
För Hestra är innebörden av ett varumärke i likhet med beskrivningen av Levy et al (2014).
Ett varumärke är ett ord eller logotype som kopplas samman med värderingar, där företaget
försöker styra kundens tankar om varumärket. Varumärket är en del av ett livstilskoncept och
social tillhörighet vilket medför att ett varumärke har mycket att leva upp till hos kund, menar
Olausson (2009). Författaren menar också att kunder har olika uppfattning om ett varumärke,
vilket innebär utmaningar vid kommunikation av vision och idéer till omgivningen.
Uppfattningen av varumärket spelar stor roll och Hestra anser att kundens medvetande är det
som ger styrkan och det värdefulla i varumärket. Modellen “Varumärke” visar att image,
identitet och profil tillsammans skapar ett varumärke och de tre dimensionerna bör
överensstämma. För att skapa ett starkt varumärke bör företags budskap går hand i hand med
kundens uppfattning. Hestra upplever att de når ut på det sätt de önskar och att kundens
uppfattning överensstämmer med budskapet företaget kommunicerar. Respons från kunder
vid besök på mässor, event och andra kundnära aktiviteter stödjer Hestras uppfattning.
Genom en stark varumärkesimage reduceras risker kopplat till köp hos kund och det finns
potential till att utveckla kundlojalitet, poängterar Levy et al. (2014). Hestra har kunder som
använder deras produkter livet ut, vilket kan tyda på att de har lojala kunder som associerar
köp med trygghet och tillit till varumärket, på grund av tidigare erfarenheter. Hestras olika
samarbeten och bidrag till lokala samhället kan enligt Löhman och Steinholtz (2003) vara ett
sätt att kommunicera hur ett företag arbetar med samhällsengagerande arbete.
5.4 Produktanalys
Ekonomi - genom beskådning av produkten upplevs den påkostad, av hög kvalitet och
attraktiv för tilltänk användningsområde. Ett av Hestras kärnvärden är kvalitet, vilket
genomsyrar verksamheten och företaget vill att kunden ska associera produkterna med
kvalitet och funktion. Inyang (2012) talar bland annat om att producera miljövänliga
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produkter och effektivisera användande av resurser för att undvika slöseri och minimera
användning av jordens resurser.
Ergonomi - vid genomförande av produktanalys känns produkten smidig i sitt användande
och fyller många funktioner där rörelser kan ske utan ansträngning. För Hestra är materialval
och funktionalitet avgörande faktorer för att tillverka produkter med ett långt liv där det breda
sortimentet erbjuder handskar för olika behov och tillfällen. Levy et al. (2014) redogör att
risker kan reduceras genom en stark varumärkesimage och Olausson (2009) menar att
varumärket bär på löften som ska uppfyllas, vilka kan vara behov som ska tillgodoses hos
kund.
Estetik - produkten uppfattas ha ett rent och tidlöst uttryck med neutralt utseende som andas
sport- och friluftsliv. Hestras tidlösa design på produkterna är en styrka för verksamheten
vilket även innebär minskad konsumtion då produkterna aldrig går ur tiden. Levy et. al (2014)
beskriver ett varumärke som ett namn, en term, en design eller symbol som ska identifiera
säljarens produkter från sina konkurrenter, där Olausson (2009) betonar att det handlar om att
kommunicera idéer och visioner med varumärket.
Etik - produkten ger intryck av hållbarhet och hög kvalitet. För Hestra är arbete med CSR och
hållbarhet en självklarhet och verksamheten drivs ur miljöhänsyn på ett så skonsamt sätt som
möjligt. Hestra besöker kontinuerligt fabriker för att säkerställa arbetsförhållande och rådande
miljö och företaget har upprättat normer vilka ställer högre krav än vad lagen begär. De
anställda är en resurs vilka företaget värderar högt och goda relationer eftersträvas. Ett
exempel på Hestras sociala ansvarstagande är hur de åtgärdar felsteg på bästa sätt. Grankvist
(2012) beskriver vikten av etiskt ansvarstagande i dessa lägen för att stå för värderingar samt
leva upp till det uttryckta produktansvaret.
Ekologi - vid analys av produkten syns det etiska perspektivet bland annat i form av det
avtagbara fodret. Delar av handsken är producerad i naturmaterial. Hestra arbetar med bra
kvalitet vilket de ser som sin starkaste del i att minska miljöpåverkan. De arbetar med
kemikaliepolicy, miljö- och kvalitetscertifiering för att utveckla arbetet kring området. De
samarbetar även med externa organisationer som tillhandahåller expertis inom miljöfrågor.
Mätningar som företaget utför är bland annat andel flygfrakt och mottagna reklamationer. I
modellen Profit, People, Planet menar Slaper & Hall (2011) att Planet handlar om hur jordens
naturresurser effektiviseras på bästa sätt. Genom att använda skinn och läder vid tillverkning
av Hestras produkter kommer denna biprodukt från köttindustrin till användning.

6. Slutsats
I följande kapitel presenteras svar på uppsatsen frågeställningar för att uppnå uppsatsens
syfte. Slutsatsen kommer att presenteras i en löpande text då svaren på frågeställningarna
delvis överlappar. Som en påminnelse till läsaren följer uppsatsens frågeställningar: Hur
arbetar fallföretaget praktiskt med CSR? Vilka är drivkrafterna bakom fallföretagets CSRoch hållbarhetsarbete? Hur arbetar fallföretaget med CSR- och hållbarhetsarbete som
instrument för att behålla och stärka sin varumärkesimage?
I studiens undersökning och analys av hur Hestra arbetar praktiskt med CSR och hållbarhet
går det att utläsa att företaget arbetar med dessa aktiviteter på olika sätt och av olika orsaker.
Studien har fokuserat på de tre variablerna i begreppet CSR vilka är ekonomiska-, socialaoch miljömässiga perspektiv. Vad som uppmärksammats under studien är att dessa aktiviteter
ofta involverar och vidrör två eller fler av dessa variabler, vilket försvårar undersökning av
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varje enskilt område. Dock kan detta ses som fördel då företagets aktiviteter medför positiva
resultat på flera håll.
De anställda, vilka utgör en av företagets viktigaste drivkrafter, prioriteras högt och Hestra
arbetar intensivt med relationsorienterade- och personalfrämjande aktiviteter. Detta bland
annat i form av fortlöpande utbildningar där ansvarstagande värderas högt. Hestra arbetar
praktiskt med att mäta andel reklamationer samt mäta transportsätt och dessa aktiviteter mäts i
siffror. Ytterligare mätbara handlingar ingår i företagets miljö- och kvalitetscertifieringar
enligt ISO-standard, CE-klassificering på utvalda produkter samt kemikaliepolicy med
stickprovskontroller. I vissa fall sker samarbeten med externa organisationer som
tillhandahåller goda kunskaper inom miljö och hållbarhet. Genom deltagande på mässor och
andra event finns tillfälle för personlig kontakt med kund. Hestra får ta del av kundens åsikter
och kan komma med tips och råd vilket möjliggör närmre relationer och stärker
varumärkesimage. Hestra arbetar med tidlös design och god kvalitet samt utbytbara foder som
uppmuntrar kund till minskad konsumtion vilket även innebär minskad produktion. Genom
analys på en av Hestras produkter återfinns den goda kvalitén, funktionalitet och ett attraktivt
utseende för tilltänkt användningsområde, där produkten bär identitet av hållbarhet. Besök
och uppföljning sker löpande på fabriker där Hestra även uppmanar dem att söka nya tekniker
för effektivisering och kvalitetssäkring. Återvinnig och återanvändning av material är ett
moment som arbetas frekvent med där bland annat biprodukter från köttindustrin tas tillvara
på. Genom praktiska skötselråd och kunskap om produkters funktion, upplyser företaget
omvärlden i åtaganden som kan ske för att minska miljöpåverkan.
Dessa aktiviteter är företagets praktiska åtgärder kring CSR och hållbarhet i dagsläget, men då
frågorna växer in mer och mer när de belyses, kan detta leda till att företaget implementerar
fler praktiska åtgärder i framtiden. Undersökning och analys visar att Hestra arbetar efter egen
förmåga och förutsättningar, vilket överensstämmer med modellen “De tre P:na”.
Startskottet till företagets hållbarhetsarbete har sitt fundament i familjen vilka även
representerar aktieägarna som har ett stort inflytande på att driva och utveckla arbetet. De
anställda är en ovärderlig resurs och utgör en av drivkrafterna i företagets arbete, vilka är en
förutsättning för att driva företaget framåt. Ökad kunskap och förhöjt intresse för miljöfrågor
hos intressenter som kunder och ledning, har bidragit till ett mer intensivt arbete kring
frågorna hos Hestra då dessa aktörer utgör stor del av företagets drivkrafter.
Genom Hestras ställningstaganden i etik, moral och värderingar i kombination med de
praktiska handlingar de utför manifesteras och implementeras CSR- och hållbarhetsarbete i
verksamheten. Detta bidrar till kundens samlade uppfattning och helhet av företagets insats.
Det är därför av stor vikt för Hestra, som menar att kundens medvetande ger styrkan och det
värdefulla i varumärket, att planera och genomföra dessa aktiviteter på ett omsorgsfullt och
genuint sätt för att behålla och stärka deras varumärkesimage.

7. Avslutande diskussion och förslag till förbättringar
I den avslutande diskussionen förs en diskussion kring de resultat som studien påvisat och
berörda områden därtill.
Vi ställer oss återigen frågan ”hur många jordklot skulle krävas om alla levde som du?”. Det
är svårt att blunda för det faktum vi står inför där forskare och författare är eniga om att en
förändring måste ske. Det är dags att ta ansvar.

26

Resultatet i studien visar att Hestra arbetar med CSR och hållbarhet på många olika plan.
Genom ett genuint arbete med praktiska aktiviteter som rör ekonomiska-, miljömässiga- och
sociala variabler, strävar fallföretaget att efter deras förutsättningar arbeta med att minska
miljöpåverkan. Det råder ständig diskussion kring hur företag ska ställas ansvariga i sitt
agerande för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Efter genomförda studier har vi insett
svårigheten med ansvarsbegreppet, vilket är en central del i CSR-arbete och hur företag ska
förhålla sig till ansvar. Ansvarstagande är frivilligt och det kan ses som ytterligare svårighet
på grund av dess obegränsade omfattning. Vi ser avsaknaden av en enad begreppsförklaring
som en barriär vilket således betyder att företag fritt kan gestalta de olika begreppen och
tolka, definiera och konkretisera arbetet. Drivkrafter bakom Hestras CSR-arbete är de
anställda som prioriteras högt, men även marknaden som genom dagens ökade kunskapsnivå
och intresse i frågorna, ställer höga krav. Kärnan till arbetet ligger hos ägarna, vilka för
diskussioner på daglig basis för att förbättra arbetet. Vår uppfattning är att det är en
nödvändighet att värna om intressenter från alla håll för att öka attraktiviteten hos företaget i
dagens hårda konkurrens. Media har bidragit till dagens medvetenhet kring miljöfrågor och
immateriella värden värderas allt högre. Med detta som grund kan det konstateras att företag
står inför utmaning att hitta nya vägar och vara unika i sitt erbjudande till intressenter. Företag
bör leva som de lär och vi kan genom jämförelse av produktanalys mot övrig empiriskt
insamlat material samt den teoretiska referensramen fastställa att Hestras tillvägagångssätt
som trovärdigt och genuint.
Fallföretaget ser miljöengagemang som en naturlig del i verksamheten och en ofrånkomlighet
att arbeta med. De praktiska handlingarna är en stor del av arbetet som bland annat resulterar i
ökad förståelse- och närmre relation med kund, effektiviseringar och förbättringar i
produktion samt en starkare varumärkesimage. Detta i kombination av ett intensivt arbete med
värderingar, etik och moral ger en samlad bild av företagets insats hos kund. Då företagets
alla insatser värderas och ger en uppfattning hos kund av verksamheten är det viktigt att
omsorgsfullt välja aktiviteter som stärker företagets image. Detta resulterar i positiva
associationer med företaget vilket kan leda till kundlojalitet. Strävan att förmedla positiva
upplevelser är viktigt för att skapa samt förstärka trygghetskänsla hos kund. En intressant
reflektion är om ansvarstagande kan resultera i ett starkt anseende som inte rubbas lika lätt vid
snedsteg. CSR-arbete är något som vuxit in i företaget och arbetet blir mer intensivt när frågor
uppmärksammas. Trots Hestras gedigna CSR-engagemang saknar företaget en ren definition
då det råder tolkningsfrihet kring begreppen. En iakttagelse är att det genuina arbetet på
företaget visar goda resultat där vi ser ägarnas eget driv och engagemang som en av företagets
kärna till det gynnsamma arbetet. I teorin är flertalet forskare och författare eniga om
svårigheten kring tolkningsfriheten samt omvandling av begreppen till praktisk handling. Vi
anser att en konkret definition av hållbarhetsbegreppet skulle bana väg för tydligare
tillvägagångssätt med utformning av handlingsplaner. Distinkta mål kan vara nyckeln till en
enad intern kommunikation hos Hestra, samt försäkran om att alla arbetar åt samma mål. Vid
dessa förbättringar tror vi att de anställda skulle kunna ta större eget ansvar vad gäller CSRoch hållbarhetsarbete som företaget strävar efter.
Den teoretiska referensramen belyser svårigheten att mäta hållbarhetsarbetet i dess olika
dimensioner och en ytterligare utmaning ligger i de olika dimensionernas måttenheter. Hestra
mäter i dagsläget inte sitt ekonomiska ansvarstagande vilket vi under studien även sett
svårigheter i, då de olika dimensionerna binds samman av en röd tråd och arbetet förgrenas
däremellan. Vid undersökning och analys av företagets insats var särskiljning av
dimensionerna mycket svår och i många fall omöjlig. Dock kan detta vara ett argument för att
arbeta med CSR då vi uppmärksammat att många miljömässiga- och sociala aktiviteter
resulterar i ekonomisk vinning. I empirin understryks att arbete med CSR och hållbarhet är en
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pågående process som ständigt behöver uppdateras för möjlighet till förbättring. Detta
överensstämmer med vår uppfattning om hållbarhetsarbetet vilket är en utveckling som aldrig
fullbordas och förutsättningar förändrar konstant arbetet.
Uppsatsens uppmärksammade vägvisare arbetar med långsiktig planering och åtaganden inom
hållbarhetsområdet som följs upp av handlingsplaner för att sätta arbetet i praxis. De arbetar
även med livscykelanalyser och hållbarhetsredovisning vilket även skapar verktyg för hur
andra kan utföra hållbarhetsarbetet. Med Hestra som utgångspunkt har vi ställt deras
tillvägagångssätt i relation till vägvisarna och kunna urskilja att förutsättningar och resurser
skiljer sig åt. Det är inte rättvist att jämföra företagens arbete rakt av men vi ser möjligheter i
att SME kan inspireras av de stora företagen då arbetet hos dessa kan vara mer utarbetat på
grund av större resurser. Vi ser förbättringsmöjligheter i Hestras engagemang i form av en
konkretiserad CSR-definition som skulle kunna leda till uppförande av handlingsplan och
arbete med livscykelanalyser som idag inte existerar på företaget.
Efter genomförd studie kan konstateras att Hestras manifestation och implementering av CSR
i företaget främst är applicerbart på mindre företag som arbetar med kvalité på liknande
grunder. Vi ser en svårighet att tillämpa Hestras tillvägagångssätt på företag som inte arbetar
med produktkvalité då detta är helt avgörande i en del av Hestras åtaganden. Däremot är
Hestras arbete med personal och personalutvecklande aktiviteter applicerbart på fler typer av
verksamheter. Vi anser att ett socialt ansvarstagande i form av personalfrämjande aktiviteter
kan gynna företag och verksamheter och i dessa frågor är organisationsstrukturen mindre
betydelsefull. De miljöåtaganden som Hestra tar sig an är aktiviteter som kan utföras på flera
typer av företag, då dessa i många fall handlar om att arbeta utifrån det enskilda företagets
förutsättningar och engagemang. Då CSR-arbete är en ständigt pågående process tror vi att
företag ska börja småskaligt, för att sedan trappa upp arbetet och hitta en nivå som passar dem
då ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Trots avsaknad av konkret definition av CSR och hållbarhet har Hestra en klar strategi där de
väljer hur de marknadsför arbetet. Vi anser att Hestra kan kommunicera arbetet med CSR och
hållbarhet i större utsträckning då de har ett gediget engagemang och stark drivkraft. Arbetet
kan även vara ett instrument för att stärka företagets varumärkesimage. Vi är eniga med
forskare och författare vilka menar att CSR- och hållbarhetsarbete kan vara en av dagens och
framtidens betydande konkurrenskrafter.
Studien har bidragit med intressant och lärorik fakta som har gett fördjupad kunskap inom
området. Vi har fått nya infallsvinklar och lärdomar vilka vi kommer ha i åtanke och ta med
oss i vårt kommande yrkesliv. Vi har förstått innebörden av att varje bit är en del av en helhet
och små handlingar kan göra stor skillnad. Vi hoppas att vårt engagemang i frågan kan
inspirera andra att tillsammans arbeta för ett hållbart samhälle.

8. Förslag till framtida forskning
I följande kapitel kommer förslag till framtida forskning att ges där samtliga områden anses
intressanta att undersöka närmre för fördjupad kunskap och ökad förståelse kring området.
Ett förslag till framtida forskning är att undersöka två eller fler företag och ställa deras arbeten
mot varandra för att se likheter eller skillnader i de olika delarna CSR- och hållbarhetsarbete
inkluderar. Det skulle även vara intressant att kunna jämföra företag ur olika branscher och
ställa dem mot varandra för att undersöka och analysera hur företagen förhåller sig till
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hållbarhetsområdet. Ett annat intressant undersökningsområde hade varit att undersöka CSR
enbart ur ett renodlat ekonomiskt perspektiv. Detta då vi funnit det svårt att särskilja de olika
dimensionerna som binds samman av en röd tråd, och arbetet förgrenas genom de olika
dimensionerna. En av anledningarna till att företag inte arbetar med CSR och hållbarhet är att
de har svårt att mäta ekonomisk vinning och det är därför viktigt att hitta tydliga kopplingar
mellan dimensionerna. Ytterligare intressanta undersökningsområden hade varit att jämföra
ett svenskt företag med ett internationellt för att se hur arbetssätten förhåller sig till varandra.

9. Självkritik
Följande kapitel har ett självkritiskt synsätt till vissa delar av uppsatsen som författarna
önskar gjort på annorlunda sätt.
Uppsatsen har inte bara bidragit till mycket ny kunskap och erfarenheter inom CSR och
hållbarhet, utan också planering, upplägg och genomförande av studien. Det är svårt att
genom en kvalitativ metod i form av intervju, inte bli påverkad av företagets starka
engagemang när de berättar om sitt arbete. Vi anser oss delvis färgade och påverkade av
Hestras sätt att återge sitt arbete, vilket vi tror kan ha påverkat resultatet. Detta då vi kände oss
involverade och influerade i deras målande beskrivningen av företaget och deras verksamhet.
Familjeföretaget har en lång historia vilket Magnusson lyckades förmedla med en familjär
känsla och denna personliga kontakt bidrog till ytterligare närhet med företaget.
Produktanalysen genomfördes efter det att intervjun ägt rum vilket kan ha påverkat oss som
analytiker i att vara helt objektiva till produkten. Efter tre års studier vid Textilhögskolan
innehar vi kunskap som även den färgat bedömningen vid genomförd produktanalys. Vi har
funnit svårigheter i att hitta litteratur och tillvägagångssätt för att genomföra produktanalysen.
Det har även varit en utmaning att analysera och utvärdera den då flera av variablerna var
svåra att applicera på tidigare hämtad empirisk material samt den teoretiska referensramen.
Styrkan av produktanalysen har dock varit att resultatet avspeglar framkommen information
från intervjun samt information på Hestras hemsida. Det var en intressant metod då vi själva
fick pröva produkten mot tidigare insamlad data.
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Bilagor
Bilaga 1.
Intervjuunderlag Hestra
•

Hur länge har du arbetat på Hestra?

•

Vad har du för ansvar och arbetsuppgifter?

•

Hur många anställda har ni på Hestra?

•

Kan du berätta lite om Hestras historia, viktiga händelser och hur allt började?

•

Berätta om era motiv till att arbeta med hållbar utveckling.

•

Hur är trycket från olika intressenter så som media, anställda, kunder och ledning?

•

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling?

•

Har ni märkt av någon konkret förändring vid arbete med CSR, exempel ökad
lönsamhet eller goodwill?

•

Vilka möjligheter ser du med CSR?

•

Hur anser du Hestra vara unika i ert erbjudande till era kunder?

•

Vart ligger kärnan och drivkraften till ert CSR- och hållbarhets arbete?

•

Är de anställda en stor drivkraft i ert CSR-arbete?

•

Anser ni att er attraktionskraft som arbetsgivare ökar genom värderingar som grundas
på hållbarhet?

•

Ser ni de anställda som en resurs?

•

Aktieägarna har en stor roll i samhället - hur stor inverkan har aktieägarna i CSRarbetet på Hestra?

•

Har ni lojala kunder?

•

Arbetar ni efter de tre huvudområdena ekonomi, miljö och sociala ansvar när det gäller
CSR?

•

Hur ser fördelningen ut mellan dessa tre områden?

•

Hur definieras begreppet CSR och hållbar utveckling inom företaget?

•

Anser ni att det finns några konkreta brister med hållbarhetsbegreppet?

•

Hur arbetar ni praktiskt med CSR och hållbar utveckling?
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•

Hur arbetar ni strategiskt för att uppnå era hållbarhetsmål?

•

Hur ser avdelning/fördelning ut för er som arbetar med CSR?

•

Samarbetar ni med externa organisationer?

•

Hur arbetar ni med krav gällande CSR och hållbar utveckling längst värdekedjan?

•

Vad är svårigheten med att miljömässigt säkerställa alla led i värdekedjan?

•

Vad är anledningen till att ni äger era egna fabriker och vad innebär detta i ert CSRoch hållbarhetsarbete?

•

Anser du att CSR-arbete är en del av varumärkesarbete eller att det påverkar
varumärkets utveckling?

•

Hur ser er varumärkesstrategi ut?

•

Nämn några av de främsta aktiviteterna ni arbetar med för att stärka Hestras
varumärke?

•

Arbetar ni med någon form av välgörenhet idag?

•

Anser du att det finns både för- och nackdelar med att arbeta med CSR och hållbar
utveckling?

•

Anser du att arbetet med CSR kan vara ett verktyg till att skapa konkurrensfördelar på
marknaden?

•

Hur tycker du att Hestras varumärkesimage differentierar sig från konkurrenterna?

•

Anser ni att aktivt CSR-arbete underlättar eller försvårar för att äntra nya marknader
samt lansera nya produkter?

•

Hur väljer ni att förmedla och marknadsföra ert CSR-arbete till kund och övriga
intressenter?

•

Vad är ett varumärke och hur definierar ni det?

•

Vet ni om er varumärkesidentitet stämmer överens med er varumärkesimage? Med
andra ord, det som ni uppfattar om er själva, uppfattar kunderna det också? Har ni
gjort undersökningar kring området?

•

Arbetar ni med någon form av livscykelanalys på produkterna för att se vad för
fotavtryck produkterna ger ifrån sig på miljön?

•

Har era förväntningar angående hållbarhetsarbetet infriats?

•

Berätta om företagets framtida arbete med hållbar utveckling, har ni ett konkret mål?

•

Hur tror ni att hållbarhetsarbetet kan utvecklas eller förbättras?
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•

Har ni några övriga tillägg eller kommentarer till ovanstående frågor
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Besöksadress: Skaraborgsvägen 3	
  ! 	
  Postadress: 506 30 Borås	
  ! 	
  Hemsida: www.textilhogskolan.se
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