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FÖRORD                 
Detta är ett examensarbete med anknytning till examen i Textil produktutveckling med 

entreprenörs- och affärsinriktning, 180hp. Rapporten avser 15hp och är avhandlad i Borås av 

Linnéa Andersson och Helena Bayramoglu. Uppsatsen syftar till att belysa mindre textilföretags 

arbete med frågor som berör CSR och hållbar utveckling. 

         

Vi vill tacka alla respondenterna från företag som har ställt upp på intervjuer. Vi vill även tacka 

Renée Andersson och Elina Fraenkel som har delat med sig av deras expertis på området, vilket 

har varit till stor hjälp under arbetets gång.  

 

Slutligen ett tack till vår handledare Gunnar Wramsby och Joel Peterson för hjälp med 

handledning. 

	  
	  
	  

Borås 2015-10-04 
Linnéa Andersson & Helena Bayramoglu  
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Denna uppsats har till syfte att beskriva hur mindre modeföretag arbetar med hållbarhetsfrågor 

och möter konsumenternas förväntningar på hållbar utveckling. 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där främst intervjuer med mindre modeföretag ligger 

som underlag för hur det ser ut på marknaden idag. Som ytterligare underlag har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med experter på CSR och hållbarhet. 

Resultatet för uppsatsen visar att det finns två huvudområden som påverkar ett företags arbete 

med CSR. Dels är bristen på utbildning och kunskap en bidragande faktor till att många inte har 

ett utvecklat arbete för dessa frågor. Ekonomi och tid är också en bristvara för mindre 

modeföretag, vilket gör att de måste fokusera på andra områden. 

 

Intervjuer med anställda på mindre modeföretag och experter på området, visar att företag som 

har arbetat med CSR och hållbarhet från start har en stor fördel för att kunna arbeta på området. 

Det underlättar att redan från start ha en utarbetad plan för dessa frågor istället för att införa det i 

efterhand. Det är dock aldrig försent att påbörja ett hållbart arbete och uppsatsens slutsats visar att 

det går att skapa förändring även med små medel. Det är bättre att börja med små förändringar 

som kan leda till något större, än att inte göra något alls. Det viktigaste är att företaget har ett 

intresse för frågan och viljan att utvecklas på området. Utan ett genuint engagemang blir det svårt 

att framgångsrikt uppnå företagets mål och skapa långsiktig förändring.  
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The purpose of this paper is to describe how smaller fashion enterprises work with questions 

regarding ethics and sustainability and meets the costumer expectation on sustainable 

development. The basis for this paper is collected through qualitative research through interviews 

with employees at smaller fashion companies to get an image of the market today. Semi-

structured interviews with experts within CSR and sustainability have acted as a complement for 

the base of the paper. 

The result of the paper has shown that there are two main areas that affect a company’s work with 

CSR. Partly, lack of education and knowledge is seen as a contributing factor to why smaller 

companies have chosen not to develop a plan on how to involve CSR in the daily work. Economy 

and time is also seen as a deficiency for smaller fashion companies, which is why they chose to 

focus on other areas within the business. 

Interviews with employees and experts on the area show that companies that work with CSR from 

the start-up has a great advantage when working with these aspects. It facilitates to have a strategy 

from the start compared to initiating the process later on. 

It is never too late to start working with ethics and sustainability and companies do not need large 

resources to make change. It is better to start off with something small that can lead to greater 

things, than to do nothing at all. The most important thing is that the company is interested in the 

challenges and have the motivation to develop further. A genuine commitment is needed for the 

company to reach its goals and create longterm change.   
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1. INTRODUKTION 
	  

 
För att läsaren ska få förståelse för vad uppsatsen handlar om kommer detta avsnitt beskriva 

ämnet CSR och hållbarhet. Detta leder fram till problemformuleringen och de 
frågeställningar som kommer besvaras i uppsatsen. 

 

 
Corporate Social Responsibility (CSR) har under de senaste åren lett till intensiva diskussioner 

(Frostenson 2007). Människor har börjat reagera på den påverkan som de stora industrierna har 

haft på vår jord och våra samhällen. Detta har lett till ett ökat engagemang bland konsumenterna 

som efterfrågar förbättring (Blom & Frisk 2013). Textilindustrin nämns som en av de stora 

bovarna i dramat och har därför belysts mycket i media på grund av deras arbetssätt (van Yperen 

2006). Därför har de flesta stora företagen idag lagt om sin organisation för att arbeta ur ett mer 

miljövänligt och etiskt perspektiv.  

Många företag har hittills använt CSR endast i marknadsföringssyfte för att ge ökad finansiellt 

resultat och konkurrensfördelar. Marknadsföringen är effektiv men samtidigt kostsam vilket gör 

den mindre tillgänglig för de små modeföretagen (Barnett 2007). Dessutom har större företag den 

ekonomiska möjligheten att anlita konsulter som är experter på området. Samtidigt måste 

företagen leva upp till det de marknadsför i sitt arbete. Renée Andersson (2015) menar med 

citatet: ”Show me the walk of your talk”1, att CSR-arbetet i företaget måste vara genuint och mer 

än något som står nedskrivet på ett papper. 

För ett mindre modeföretag som inte har ett hållbart arbete i sin grund kan det här bli ett problem. 

Oavsett storlek måste alla företag möta de förväntningar som konsumenterna har på marknaden. 

Problemet för mindre företag är bristen på resurser, men behövs det så stora resurser för att skapa 

förändring?  

 

CSR kan översättas till ett företags samhällsansvar. Begreppet ingår i vad många idag refererar till 

som hållbar utveckling. Det är en av flera benämningar som behandlar företags ansvarstagande 

med avseende till miljömässiga, sociala och etiska aspekter (NE 2015). Att arbeta med CSR och 

hållbar utveckling innebär att företagen väljer att inkorporera miljömässiga och etiska aspekter i 

sin affärsmodell. Idag ses arbete med CSR som en självklarhet för många företag, men även en 

nödvändighet för att leva upp till konsumenternas förväntningar. Hållbart arbete är att långsiktigt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Intervju	  med	  Renée	  Andersson	  27	  april	  2015	  
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integrera och implementera frågor som berör CSR i hela företagets verksamhet och värdekedja 

(CSR-Guiden 2015). Företag som arbetar med CSR anses frivilligt nå mål för socialt och 

miljömässigt hållbart arbete (EU-kommissionen 2014). 2014 lade dock EU fram ett förslag på 

lagstiftning, främst riktad mot större börsnoterade företag, försäkringsbolag och kreditinstitut. 

Lagstiftningen skulle innebära krav på rapportering av aspekter som omfattar konkreta risker i 

förhållande till miljö, korruption och mänskliga rättigheter. Även förhållningssättet till sociala 

frågor och arbetsvillkor skulle beröras. Mindre företag skulle dock inte påverkas av denna 

lagstiftning då de undantogs på grund av den höga kostnaden av redovisningen (Veckans Affärer 

2014).  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING  
Idag efterfrågas större engagemang från företag inom utvecklingen för hållbarhetsfrågor, exempel 

är frågor som berör barnarbete, etik, hållbarhet, rättvisa och miljö (Hultén 2008). Det har lett till 

att företag vill vara mer synliga i debatten. Det här är en kostsam metod och inte bevisat effektivt i 

omsättning. För att skapa konkurrensfördelar och synas på en hård marknad måste företag 

ständigt förbättra sitt arbete på alla områden. En aspekt som har dykt upp under de senaste åren är 

efterfrågan av hållbart och etiskt arbete. Konsumenten vill göra ett aktivt val där möjligheten att 

välja hållbart finns (Grafström 2008). Ett större modeföretag har mer resurser för att ta sig an 

denna problematik och möta konsumenternas efterfråga och förväntningar. För ett mindre 

modeföretag kan det skapa problem då dem inte har samma möjligheter när det rör sig om varken 

ekonomi eller tid. Förväntningarna läggs oftast på de större modeföretagen, därför kanske det inte 

krävs samma arbete av de mindre modeföretagen.  

 

1.2 SYFTE 
Syftet är att beskriva hur mindre modeföretag arbetar med CSR och möter konsumenternas 

förväntningar på hållbar utveckling.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Denna uppsats kommer att undersöka och ge svar på följande frågor:  

1.   Vilka kunskaper har de anställda om CSR och vad lägger de i begreppet?  

2. På vilka sätt tillmötesgår ett litet modeföretag konsumenternas krav på CSR-aspekter?  
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1.4 AVGRÄNSNINGAR                 
CSR är ett brett ämne som berör många delar i den textila industrin och företagande i stort. Därför 

var det nödvändigt att göra avgränsningar innan arbetet startade.  

Uppsatsen fokuserar på små företag och mikroföretag, och deras arbete kring CSR. Intervjuer med 

frågor om hållbarhet har endast gjorts med anställda på huvudkontoren på små modeföretag. 

Svarspersonerna skulle inte ha en anställning som endast var fokuserad på hållbarhet utan arbeta 

med andra uppgifter. Uppsatsen analyserar inte på ett djupare plan vad för typ av hållbart arbete 

företagen eventuellt har, utan vad de faktiskt gör. Om företagen inte arbetar med CSR analyseras 

varför de inte gör det.  
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2. METOD 
 

I detta avsnitt beskrivs arbetssättet som används för att samla in underlag för denna uppsats. 
Exempelvis vilka respondenter som har kontaktats och varför intervjuer via mail används för 

en typ av insamling och telefonintervjuer för andra. 

 

 

2.1 EMPIRISK UNDERSÖKNINGSMETOD 
I denna studie har författarna använt kvalitativa metoder. Kvalitativa undersökningar går in på 

djupet inom ett avgränsat empiriskt fält. Här fås inte representativa resultat som är generella till 

stora befolkningsgrupper, utan syftet är att samla in livsnära och nyanserad information och tolka 

dessa i förhållande till deras kontext (Ahrne & Svensson, 2011). Den kvalitativa metod som är 

vald för det här arbetet är intervjuer via mail samt telefon. Valet av kvalitativa intervjuer gjordes 

för att få en djupare förståelse av ämnet och en bredare kunskapsnivå. Typiskt för kvalitativa 

intervjuer är att man ställer enkla frågor och får mer komplexa svar med mycket innehåll (Trost 

2010). De kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att personen som 

intervjuar har ett antal förbestämda frågor. Sedan har respondenten möjlighet att fritt utforma sitt 

svar och det finns plats för följdfrågor (Bryman & Bell 2011).  

 

Intervjuerna som skedde via mail bestod av nio frågor som besvarades av anställda på sex företag. 

De skulle vara standardiserade i hög grad så att frågorna höll samma turordning till alla 

svarspersoner. 

 

Det finns flera exempel på stora företag som har ett utvecklat arbete för att hantera frågor som 

berör CSR och hållbar utveckling (Dagens Nyheter 2013). De stora företagen ligger ofta i 

framkant i denna utveckling och har därför berörts i denna uppsats. Därför beskrivs även deras 

arbete i uppsatsen för att få en bild av hur ett utbrett CSR-arbete kan se ut. 

 

2.2 INTERVJUER 
Intervjuer hölls med två personer som har god kunskap om branschen. Det var av vikt att 

intervjuerna var semistrukturerade för att risken att följa respondentens linje för mycket, minskade 

(Bryman & Bell 2011). Det var viktigt att vissa specifika frågor blev besvarade för att få fram rätt 

information för uppsatsen. Det var den bästa metoden för att få in mycket information om hur det 

faktiskt ser ut inom företagen idag. Intervjuer hölls med Renée Andersson som är hedersdoktor 
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vid Lunds Universitet för sitt arbete med att integrera etik, miljö och ekonomi i leverantörsleden i 

Indien. Hon har även arbetat som CSR-ansvarig på Indiska. En annan intervju hölls med Elina 

Fraenkel som är utbildad inom CSR och arbetar som hållbarhetskonsult. Intervjun med 

Andersson som arbetat i ett modeföretag med frågor som berör CSR hade kunnat 

kompletteras med en till respondent. Den respondenten skulle ha en liknande roll i ett annat 

modeföretag av samma storlek. Det hade gett uppsatsen en bredare bild och djupare kunskap 

av området.              

2.2.1 RENÉE ANDERSSON 
Författarna intervjuade Renée Andersson per telefon den 27 april, 2015. Valet att kontakta Renée 

och genomför en intervju gjordes för att få en tydligare bild om hur CSR-arbetet faktiskt ser ut 

idag. Det var viktigt att se hur en person som har arbetat mycket inom området ser på ämnet och 

vad hon har för kommentarer om utveckling, problemområden och framtiden. Frågorna ställdes 

för att få en bred bild om hur situationen ser ut idag.  

2.2.2 ELINA FRAENKEL 
Intervju med Elina Fraenkel hölls per telefon den 22 maj 2015. Elina kontaktades för sin kunskap 

om hållbarhet och CSR då hon är utbildad i ämnet och arbetar som hållbarhetskonsult. Författarna 

ville se hur en konsult inom området interagerar med företagen i utvecklingen av CSR-arbete och 

vilket förhållningssätt företagen har till att anlita extern hjälp. Frågorna ställdes för att få en bild 

av hur marknaden ser ut idag.   

 

2.3 INTERVJU VIA MAIL 
Frågor skickades ut till sex olika modeföretag med frågor som berörde CSR i stort och hur deras 

arbete inom företaget ser ut. Det var av vikt att se hur varje företag såg på CSR, vad det betyder 

för dem och vad de lägger i begreppet. Detta var en strukturerad metod. Det var av vikt att de sex 

olika företagen som blev tillfrågade fick exakt samma frågor för att författarna tydligt skulle se 

skillnader mellan företagen och deras svar. Med frågorna ville författarna även få fram hur det 

verkligen ser ut, inte få en förskonad bild av situationen. Respondenterna hade därför olika roller 

och arbetsuppgifter som inte specifikt handlade om CSR. Företagen som kontaktades hade den 

storlek som den här uppsatsen valt att fokusera på. Förhoppningen var att få fram en tydlig bild på 

hur företagen arbetar med CSR och samtidigt se olikheter mellan definitioner av CSR. Alla 

företagen erbjöds anonymitet.  

2.3.1 UTFORMNING AV FRÅGOR  
Frågorna som skickades ut skulle vara mer eller mindre strukturerade. Metoden som använts vid 

intervjuer med anställda på små modeföretag är utformad så att det först ställs generella frågor om 
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hållbarhet och CSR. Den första frågan: “Vet du vad CSR är?”, ställs för att se om respondenten 

vet betydelsen bakom CSR. Innan de resterande frågorna ställdes var det viktigt att veta om 

respondenten visste vad det innebar. Resterande frågor gav en generell bild av vad de anställda 

anser om hållbarhet och vilken utbildning de har fått i området. Genom att jämföra de olika svaren 

gavs en tydlig bild om hur kunskapen ser ut på olika företag. Författarna valde att inte ge en 

beskrivande bild av ämnet i början av intervjun eftersom svaren skulle utgå från vad de visste i 

skrivandets stund.      

                     

Ett problem som kan uppstå vid intervju via mail som berör CSR och hållbarhet är att 

respondenten vid vissa tillfällen inte svarar ärligt, utan istället vad som förväntas av dem. Detta 

leder i sin tur till att undersökningen blir missvisande. Respondenterna erbjöds därför anonymitet 

för att undvika detta problem. Det bidrog till att respondenten inte kände press att ge de svar som 

förväntas av henne eller honom (Patel & Davidson 2003).                

     

2.4 VAL AV RESPONDENTER 
Uppsatsens syfte är att beskriva hur små modeföretag arbetar med CSR och möter 

konsumenternas förväntningar på hållbar utveckling. Detta resulterade i att kontakta modeföretag 

i storleken SMF (Små Medelstora Företag) och mikroföretag. De anställda på företagen skulle 

inte ha en tjänst som berörde endast hållbarhet utan ha en anställning som innebar vilken annan 

arbetsuppgift som helst. Det kunde vara allt från produktionsansvarig, marknadsansvarig eller 

designansvarig. På så sätt gav svaren en generell bild av hur det ser ut på respondentens företag. 

Sammanlagt skickades frågorna ut till sex respondenter och alla svarade. 

 

2.5 DEFINITION SMF’S 
De företag som kontaktats under arbetet med denna uppsats är alla aktiva inom textilindustrin och 

klassas som mikro och små företag. Dessa företag ingår i benämningen för små och medelstora 

företag samt mikroföretag (SMF). Det är en vanlig term inom EU och andra internationella 

organisationer. Termen används för att beskriva företag med en omsättning och ett antal anställda 

som placeras under en viss gräns (Tillväxtverket 2015).  Den här uppsatsen fokuserar endast på 

mikro och små företag.  

Olika distinktioner för mikro, små och medelstora företag kan göras lokalt i olika länder. Den 

gemensamma och generella definitionen för SMF utgår från EUs lagstiftning från 2003 (EUR-Lex 

2003). Lagstiftning säger att varje enhet, oberoende juridisk form, som bedriver ekonomisk 
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verksamhet ska anses som ett företag. Ytterligare definitioner avgör till vilken kategori ett företag 

tillhör.  

 

Det är framförallt två element som beaktas för definitionen av små eller medelstora företag: 

1. Antalet anställda på företaget. 

2. Företagets omsättning eller balansräkning.  

 

Utifrån EU-kommissionens bestämmelser definieras små och medelstora företag enligt följande:  

 
Tabell 1. Tabell över SMF (EUR-Lex 2003) 

FÖRETAGS KATEGORI ANTAL ANSTÄLLDA OMSÄTTNING eller BALANSRÄKNINGEN 

Medelstort < 250 ≤ 50 miljoner € eller ≤ 43 miljoner € 

Litet < 50 ≤ 10 miljoner € eller ≤ 10 miljoner € 

Mikro < 10 ≤ 2 miljoner € eller ≤ 2 miljoner € 

 

För att klassa som ett SMF ska företaget ha färre än 250 anställda och en årlig omsättning under 

50 miljoner euro eller en balansomslutning under 43 miljoner euro (EUR-Lex 2003). 

 

2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
För att uppsatsen ska få trovärdighet är det viktigt med hög reliabilitet och validitet. Validitet 

innebär att det som ska mätas i uppsatsen verkligen blir mätt. Reliabilitet innebär att mätningen i 

uppsatsen görs på ett tillförlitligt sätt (Andersen 1998). Författarna har valt att intervjua personer 

med lång erfarenhet, relevans och goda kunskaper inom det valda ämnet. De personer som har 

intervjuats till denna uppsats har alla god kunskap och är alla insatta i frågor som beror CSR och 

marknadens arbete på detta område. Detta bidrar till att reliabiliteten i denna uppsats blir hög 

(Bjereld et al. 2009). Författarna har valt att över mail även intervjua anställda på små 

modeföretag för att få en tydlig bild av hur de utför sitt arbete i praktiken. Genom att ställa frågor 

till anställda på små modeföretag och se hur de faktiskt arbetar får uppsatsen en validitet, vilket 

innebär att insamlad data är relevant.   
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2.7 SKRIFTLIGA KÄLLOR 

2.7.1 ARTIKLAR 
Artiklar användes för att få en djupare förståelse om historiken kring CSR och som stöd till teorier 

och problematisering. Författarna har valt att använda sig av artiklar som generellt beskriver CSR, 

mindre företag och deras arbete. När urvalet av källor gjordes, såg författarna till uppsatsens 

frågeställningar och det var viktigt att källorna var tidsenliga. Artiklar jämfördes med varandra för 

att få fram endast trovärdig information.  

 

2.8 KUNDUNDERSÖKNING 
Författarna har valt att inte göra en egen kundundersökning för att se konsumenternas syn på CSR 

och hållbart arbete. Det finns många aktuella undersökningar av relevanta och trovärdiga 

organisationer som Svensk Handel och rapporter av insatta på området. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
	  

Teoridelen används som grund för empirin och analysen. För att besvara frågeställningarna 
är det av vikt att få en tydlig bild av vad det innebär att arbeta hållbart och vad CSR 

egentligen betyder. Det var även viktigt att få fram bra information om vad konsumenterna 
anser om hållbart arbete.  

 

 

3.1 CSR HISTORIA                 
Idag skrivs det mycket om CSR, både ur positiva och negativa perspektiv. Det som från början 

ansågs som något positivt har idag blivit ifrågasatt på många olika plan. Det analyseras om CSR 

behövs över huvud taget, om det ger den effekt som är meningen eller om det idag har blivit en 

metod för företag att marknadsföra sig själva (Ekonomer För Miljö, 2015). Under de senaste 

decennierna har CSR vuxit sig större. Tidigare var det en liten del av alla företag som arbetade 

tydligt med hållbarhet, men idag arbetar de flesta stora företag på området. All publicitet från 

media har bidragit till att uppmärksamheten har ökat explosionsartat (Vogel 2005).  

 

Även om CSR har vuxit sig stort och är allmänt känt i företagsvärlden idag är det inget nytt 

fenomen. Första gången det skrevs om ansvarstagande i företagandet var redan under 1920-talet. 

Då skrevs det om att det finns en social plikt även hos företagen. Första moderna utlåtandet om 

CSR kom under 1950-talet av den amerikanska ekonomen Howard Bowen. Han har vid flera 

tillfällen blivit kallad The father of Corporate Social Responsibility. I sin bok från 1953, Social 

Responsibilities of the Businessman menar Bowen att en affärsmans skyldighet är att bedriva 

politik, ta beslut, eller att följa de handlingslinjer som är önskvärda i termer av mål och 

värderingar i samhället. Det här riktade sig dock endast till större företag och det var ett brett 

begrepp som inte alltid var tydligt. Bowen menade inte att det här skulle vara en lösning för att få 

företag att tänka mer på de sociala aspekterna utan snarare ett hjälpmedel för företagen (Bowen 

1953).  

                 

William C. Frederik var också tidigt en inflytelserik person inom CSR och definierade tidigt vad 

som menades med socialt ansvarstagande. Han ansåg bland annat att socialt ansvar innebär ett 

allmänt ställningstagande mot samhällets ekonomiska och mänskliga resurser. Det ska finnas en 

vilja att se till att dessa resurser används för hela samhället och inte bara för särskilda 

privatpersoner och företag (Frederick 1960). 
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År 1979 publicerade Archie B. Carroll sin definition av CSR med hjälp av en modell. Carrolls 

CSR-pyramid är sedan dess erkänd, se Bild 1, och har till uppgift att beskriva de skyldigheter som 

socialt ansvarstagande företag bör uppfylla. Han menade att företag måste ha andra åtaganden än 

de ekonomiska och legala förpliktelserna. Företag måste även ta ett etiskt och filantropiskt ansvar. 

Carroll ansåg att om CSR ska accepteras legitimt så måste företaget uppfylla alla stegen i 

pyramiden (Aviva 2008). 

                     Bild 1. Carrolls Pyramid (Aviva 2008) 

 

Definitionen av CSR har förändrats sedan 1950 när Bowen skrev sin första bok. Efter varje 

decennium som gått sedan dess syns det allt tydligare. Det som är uppseendeväckande är att det 

har skrivits om CSR i snart 70 år, ändå̊ har det aldrig diskuterats så mycket som de 

senaste 20 åren.  

 

3.2 DEFINITION SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Socialt entreprenörskap kan definieras på olika sätt. Grafström et al. (2008) menar att det är när 

lösningar på globala och lokala problem sker genom företagande. De menar att det sociala 

entreprenörskapet på senaste tiden har gjort att företag inte längre primärt fokuserar på att 

generera optimal vinst till aktieägarna utan att de vill bidra till något bra genom verksamheten. En 

annan definition som kommer från Bornstein och Davis (2010) är att det är en process som 

medborgare förändrar eller bygger institutioner för att komma fram till lösningar för sociala 

problem. De skiljer mellan socialt entreprenörskap och affärsentreprenörskap. Socialt 

entreprenörskap är enligt dem en form av social inverkan på samhället, det skapar CSR-värde 

samtidigt som det skapar ett finansiellt värde.  Affärsentreprenörskap däremot fokuserar bara på 

att maximera aktieägarnas vinst. 
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3.3 GENUINT CSR ARBETE 
Att kommunicera ut ett CSR arbete som inte är genuint kan vara förödande för ett företag. Ett 

genuint arbete är när CSR-arbetet stämmer överens med det som företaget kommunicerar ut. Det 

sker ofta att företag skiljer på det som kommuniceras ut och vad de faktiskt gör. Ofta agerar 

företag såhär, det vill säga tvärtom, och då skapar det ett ogrundat varumärke. Detta är sällan en 

planerad strategi utan något som uppstår när företag inte lever som de lär. De här företagen, som 

har en CSR-policy men inte följer den, blir ofta mer kritiserade än företag som helt saknar ett 

CSR-arbete. Detta kallas för ett diffust varumärke. Många företag är tveksamma över att 

kommunicera ut sitt arbete kring hållbarhet till media och experter inom området för att de är 

rädda för att det endast är marknadsföring som ska gynna verksamheten. För att omgivningen ska 

förstå att det verkligen är ett genuint CSR-arbete som företaget står för, måste det hela tiden med 

jämna mellan rum kommunicera ut det till allmänheten (Grafström et al. 2008).  

 

3.4 DEFINITION CSR KONSULT 
Definitionen av konsult är enligt Nationalencyklopedin (2015): ”sakkunnig person som anlitas för 

vissa specialuppdrag eller som rådgivare, t.ex. inom ekonomi och teknik”. Många företag tar hjälp 

av CSR-konsulter för att få så bra CSR-arbete som möjligt (Wang et al. 2010). Konsulter hur 

uppgifter som organisationer inte vill eller kan hantera (Metrejean & Stocks 2011). Externa 

konsulter kan föra in ett nytt perspektiv in i företaget som i sin tur kan leda till framgång med 

implementeringen av det hållbara arbetet (Ko et al. 2005). 

 

3.5 POSITIVT OCH NEGATIVT MED CSR                 
CSR och hållbart arbete är ett komplext område att ge sig in på. Genom åren har otaliga 

diskussioner och debatter genomförts på ämnet, där både positiva och negativa aspekter framförts. 

Det här är en paradox och likväl som i andra ämnen finns det fördelar och nackdelar med CSR. 

                     

Milton Friedman (1970) skrev en kritisk artikel om CSR, “The Social Responsibility of business 

is to increase its profits” och det blev början på en lång debatt. Han menade att företagens enda 

ansvar är att maximera vinsten och tillgodose aktieägarnas intressen. Det ska ske så länge det är 

inom lagens gränser. Friedman myntade uttrycket “The business of business is business”2 i sin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Milton Friedman. The Social Responsibility of business is to increase its profits. The New York Times 
Magazine, september 13, 1970.  
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bok Capitalism and freedom (1962). Där var han också tydlig med att företagande och socialt 

ansvar var två helt skilda saker. 

                     

När Friedman hade en negativ inställning mot företags arbete med CSR, så arbetar bland annat 

Simon Zadek för de positiva effekter som CSR skapar. Zadek har sedan början av 1990-talet 

skrivit flera debattartiklar och böcker om CSR och varför det är nödvändigt i dagens samhälle. 

Han bidrog till FNs högt uppsatta panel om global hållbarhet där det diskuterades reformer och 

hållbarhet på finansmarknaden. Simon Zadek menar att så länge ett företag gör någonting så är 

det ett steg närmare en bättre värld. Han är en skeptisk optimist (Zadek 2015).  

 

Enligt en rapport från Svensk Handel (2013) anser fyra av tio företag att deras arbete med 

hållbarhet har stärkt deras rykte och varumärke. 

 

3.6 STERN RAPPORTEN                 
Ekonomen Nicholas Stern tog 2007 fram rapporten Stern Review: The Economics of Climate 

Change åt den brittiska regeringen. På 700 sidor presenterar Stern miljöpåverkan som 

globaliseringens enskilt största misslyckande. Oron har varit stor att den miljöpåverkan som 

globaliseringen har haft skulle kosta enorma summor att eliminera. Stern menar däremot att det 

inte alls skulle kosta så mycket, om alla länder bara var villiga att lägga en viss procent på 

förebyggande åtgärder. Om ingen istället gör någonting alls så kommer problemet växa och bli 

ännu större i framtiden. 

I rapporten beskriver Stern de största bovarna inom produktion av textil. De vanligaste är: 

energiförbrukning, användning av farliga ämnen, utsläpp till vatten, avfall, spill och transporter. 

För ett mindre företag kan det av många skäl vara komplicerat att aktivt skapa förändring på dessa 

områden. Sätter man ett mindre företag i relation till världens problem kan det vara förståeligt att 

många väljer att undvika dessa frågor. Men som Sterner menar, så går det även att med mindre 

medel skapa förändring (Stern 2007).      

 

3.7 KONSUMENTEN OM CSR 
Svensk Handel (2013) (2014) har skrivit flera rapporter om hållbarhet och CSR som tydligt visar 

att konsumenten vill handla mer hållbart. Rapporten Det ansvarsfulla företaget 2014 består av 

kund, - och företagsundersökningar om CSR och hållbarhet. Under frågan “Har du de senaste 12 

månaderna medvetet valt att köpa varor/tjänster som är producerade på ett etiskt, ekologiskt eller 

miljövänligt sätt?” svarar majoriteten att de ofta eller ibland gör det. 61 % av respondenterna 
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anger att de lägger mer pengar på denna typ av varor än vad de har gjort tidigare år. Det hade ökat 

med 24 % från 2012 till 2014.  

 

En undersökning gjord av Lee och Shin (2010) gav resultatet att konsumenter reagerar positivt till 

företag som arbetar med CSR-aktiviteter. Ett företag som är tydlig med sitt hållbara arbete lockar 

fler kunder eftersom de då rankas som ”goda företag” som bidrar till samhället. Företag som 

däremot inte hade en tydlig etisk eller miljöinriktad profil lockade inte lika många kunder.  

 

Fler än 50 % av respondenterna i undersökningen efterfrågar fler etiska och miljövänliga 

produkter medan en tredjedel skulle handla mer om utbudet var större. 47 % anser att utbudet är 

för dåligt (Svensk Handel 2014). 

 

Samtidigt som konsumenterna efterfrågar ett mer hållbart arbete vill de inte betala mer än vad de 

gör idag. Undersökningen på Svensk Handel visar att tre av tio är beredda att betala lite mer för en 

etiskt och/eller miljövänligt producerad produkt. Det som skulle få dem att köpa mer av dessa 

produkter är om priset pressades ner (Svensk Handel 2014). 
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4. EMPIRI 
 

I empirin sammanställs svaren från intervjuerna. Den insamlade empirin presenteras genom 
en sammanställande text av respondenternas egna ord. Här beskrivs hur företag konkret 
arbetar med frågorna idag. En beskrivning ges även av utvalda stora företag, då de ofta 

ligger i framkant i den hållbara utvecklingen och agerar föredöme för många små företag.  

 

 

4.1 CSR-ARBETE PÅ MODEFÖRETAG 
Det finns flera olika metoder för att arbeta med CSR och hållbar utveckling. Många företag börjar 

med att göra en riskanalys, och ser över vilka resurser som företaget har. Därifrån väljer de ut ett 

par frågor som de framförallt fokuserar på. Det kan vara allt ifrån att se över vilka länder företaget 

köper ifrån, produktsortimentet och hur leverantörsnätverket ser ut. När företaget har sett över 

detta finns det olika sätt att ta sig an CSR-arbetet. Det kan vara verktyg som uppförandekod och 

företags policy som inte bryter mot mänskliga rättigheter eller skadar miljön. Företag kan välja att 

samarbeta med organisationer som till exempel BSCI (Business Social Compliance Initiative), för 

att utveckla sitt CSR-arbete. Det är ett europeiskt nätverk där bland annat företag som Lindex, 

KappAhl och Polarn & Pyret ingår. Genom samarbete med liknande organisationer får företag 

möjlighet att utveckla sitt arbete med CSR samt chansen att utbyta erfarenheter med andra företag 

i branschen (Svensk Handel 2015).  

De stora företagen i textilbranschen ligger ofta i framkant av utvecklandet av arbete som berör 

frågor om CSR och hållbarhet. Därför beskrivs deras arbete vidare i detta kapitel, för att ge en bild 

av hur företag kan arbeta i praktiken.  

 

4.2 CSR PÅ STORA FÖRETAG 
Ett större företag definieras av att det har över 250 anställda och en omsättning på mer än 50 

miljoner euro över ett år. 

Den växande globaliseringen under 1900-talet gav många företag möjlighet att etablera sig i 

mindre utvecklade länder där investeringar gav chans till större ekonomisk vinst (Åkerström 

2003). Utvecklingen har hjälpt till att ge företagen mer resurser. De ökade resurserna har inneburit 

en större möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen och möta den växande efterfrågan från 

kunder. Det har även lett till att större företag har fått mer inflytande att påverka både politiskt och 

kulturellt, då de har en prominent position i samhället. Jämfört med mindre företag besitter de 

stora företagen bättre finansiella förutsättningar vilket leder till fler anställda som kan arbeta 
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endast med området för hållbar utveckling. Den ökade efterfrågan från konsumenterna har lett till 

att de flesta stora företagen, inom alla industrier, har utvecklat och omarbetat sitt arbetssätt. 

Ambitionsnivån varierar, ansvarstagandet och verktygen anpassas utifrån kundgrupp och 

produktionsförhållanden. Också företagets syfte för det nya arbetssättet varierar. Den nya 

utvecklingen har också lett till nya sätt att utnyttja marknadsföring och kontakten med kunderna 

vilket kan leda till förhöjd försäljning. Därför presenterar de stora företagen gärna sitt goda arbete 

genom kampanjer och transparens i organisationen så intresserade enkelt ska hitta informationen 

de vill förmedla.  

Arbetet med CSR-frågor präglas av idén om ständig förbättring. Det är ett komplext område att 

arbeta med och nya tillvägagångssätt utvecklas kontinuerligt för att företagen ska nå målen för sitt 

ansvarstagande (Åkerström 2003).  

 

Den här uppsatsen har valt att titta närmare på hur tre större svenska modeföretag arbetar med 

CSR- och hållbarhetsfrågor för att få en generell bild av hur ett aktivt arbete ser ut. 

4.2.1 H&M             
H&M grundades 1947 av Erling Persson och styrs fortfarande av samma familj och finns idag i 

40 länder. Företagets filosofi och affärsidé́ är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. 

Kundgruppen är män, kvinnor och barn och sortimentet innehåller allt från kläder, accessoarer 

och inredningsartiklar. Genom kollektioner på olika teman och i olika prisklasser vill H&M kunna 

erbjuda något för alla (H&M 2015).  

 

H&M är ett av de företag som har fått ta emot mycket kritik för hur deras produkter tillverkas och 

påverkar både miljö och människor. Företaget har sin bas i Sverige men köper in sina produkter 

från länder i Europa och Asien med samarbete med 700 leverantörer. I och med den stora 

produktionsmängd som krävs av ett internationellt företag, påverkas många människor världen 

över av deras arbetssätt. De senaste åren har de dock utvecklat strategier för att minska påverkan 

på miljö och människor och därtill svara på den stora efterfrågan på ansvarstagande från 

allmänheten. De är idag ett av de ledande företagen inom Sverige när det kommer till hållbart 

arbete inom mode. H&M har skapat ett koncept som kallas ”H&M Conscious” med idén att det 

inte bara bör handla om att se bra ut, utan att aven göra bra saker. De vill belöna ansvarstagande 

partners och medarbetare och därmed stärka samhällen. Företaget agerar dessutom alltid utifrån 

perspektiven att vara etiska och klimatsmarta genom att minska, återanvända och återvinna 

material. Ett av H&M’s sätt att arbeta med CSR är till exempel att samarbeta med 

biståndsmyndigheten Sida. Under 2014 startade samarbetet för att bland annat skapa fler hållbara 

jobb inom textilindustrin i Sydostasien och Östafrika (Sida 2015). De har även ett aktivt 
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samarbete med WWF (Världsnaturfonden) där de arbetar tillsammans för att ta fram en ny vatten 

strategi för H&M (WWF 2015). 

4.2.2 LINDEX                 
Lindex grundades 1954 i Alingsås. Företaget är en av de ledande modekedjorna i Skandinavien 

och erbjuder kvinnor prisvärt och inspirerande mode. Lindex affärsidé är att erbjuda kvinnor och 

barn ett brett sortiment av kläder och accessoarer i bästa kvalitet. Lindex bas ligger i Sverige men 

företaget samarbetar med 250 leverantörer i främst Asien (Lindex 2015).              

Lindex strävar efter att bli ett av de mest hållbara, öppna och pålitliga företagen i modebranschen. 

De lägger stor vikt vid hållbart tänkande vid alla stegen i sin värdekedja. Lindex vill erbjuda 

prisvärt mode med så liten negativ påverkan på sin omgivning och ökade sitt hållbara sortiment 

med nästan 40 % under 2013 (Dagens Handel 2014). Företaget deltar även i olika samarbeten som 

bland annat främjar kvinnors hälsa i Asien, stödjer skolor i Bangladesh och tillgång till rent 

dricksvatten för människor i de fattigaste samhällena. Liksom många andra företag som verkar 

inom textil, stödjer företag också̊ idén om att återanvända och återvinna sina textilier för att 

minska spillet. Ett exempel på det är ett samarbete som företaget gjort med Myrorna, som syftar 

till att ta emot begagnade kläder som sedan kan användas (Myrorna 2014). 

4.2.3 INDISKA         
Indiska grundades 1901 och är idag ett familjeägt företag som vuxit sig till en stor butikskedja. 

Kedjan har butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland men huvudkontoret är placerat i 

Stockholm. Företaget tillverkar kläder, accessoarer och inredning riktat till kvinnor. Indiskas 

affärsidé́ är att erbjuda en mix av mode och inredning med inspiration från Indien. Tillverkningen 

sker främst i Indien med undantag för vissa produkter som produceras i andra asiatiska länder 

(Indiska 2015). 

 

Indiska har sedan starten arbetat med affärer på ett medvetet sätt. De kallar det själva för sunt 

förnuft. För Indiska handlar det om att bygga relationer, därför har de lång erfarenhet av 

samarbete med samma leverantörer. Företaget anser att det alltid går att utvecklas, men det 

handlar om utvecklas tillsammans för att långsiktiga förändringar ska kunna ske. De vill vara 

ledande på̊ området och en förebild för andra företag i branschen. Indiska arbetar inriktat på̊ hälsa, 

vatten, miljö och samarbeten3.  

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Renée Andersson hedersdoktor på Lunds Universitet, telefonintervju 27 april 2015. 
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4.3 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJU MED EXPERTER 
Sammanställning av telefonintervju med Renée Andersson 27 april 2015.  

Andersson menar att genuint CSR-arbete är nyckeln till ett framgångsrikt hållbart arbete. 

Företagen måste själva kunna leva upp till samma förväntningar som de har på sina leverantörer. 

Det är viktigt att vilja skapa förändring och därmed starta med själv, innan det är möjligt att skapa 

långsiktig förändring ute i världen. Att arbeta med CSR innebär ett ansvar som ibland kan kännas 

tungt för ett företag att ta sig an. Exempelvis när Andersson och andra inom textilindustrin drog 

igång Swedish Textile Water, var det flera företag som inte vågade gå med för att de var oroliga 

över medias uppföljning av arbetet och att de inte kunde ge korrekta svar. Många företag tror att 

de arbetar hållbart bara för att de har produktion i Europa, något som Andersson menar inte 

stämmer. Fruktansvärda förhållanden och föroreningar kan ske även där. Att företag lyfter fram 

det som sitt främsta CSR-arbete är inte ett argument för en hållbar utveckling.  

Vidare menar Andersson att viljan och intresset ska finnas i företagets DNA, är det påklistrat blir 

det oftast genomskinligt. Det finns en uppsjö av utbildningar på området vilket inte alltid är bra. 

Företag kan på så sätt lära sig de rätta svaren, utan att leva upp till löftena. Det är lika med att 

marknadsföra sig med CSR, många kan prata för sig men vet egentligen inte vad det innebär. Det 

går inte att undgå den ekonomiska hävstång som finns hos företag, därför är handeln väldigt 

viktig. Är handeln konsekvent och noggrann med sina leverantörer och att de följer hållbara 

riktlinjer så blir leverantörerna tvungna att följa deras krav.  

Slutligen påpekar Andersson att stora företag kan ha en särskild anställd för att endast hantera 

frågor som berör CSR. Men menar att även mindre företag kan göra mycket med de resurser som 

finns. Till exempel kan en inköpare som åker på inköpsresor samtidigt ha en checklista med 

punkter som leverantören bör uppfylla. 

Sammanställning av telefonintervju med Elina Fraenkel 22 maj 2015. 

Fraenkel började arbeta som hållbarhetskonsult för att hon var intresserad av ämnet och tyckte att 

samhället arbetade för långsamt. Fraenkels främsta arbetsuppgift är att efter en nulägesanalys av 

företaget ta fram en strategi som passar för företagets framtida CSR-arbete. Vissa av Fraenkels 

klienter har ett utvecklat arbete för dessa frågor, där kan en konsult hjälpa till att använda det som 

en konkurrensfördel. Andra företag behöver rådgivning för att starta upp ett nytt arbete på 

området. Fraenkel tycker sig se att många företag vill göra skillnad idag oavsett storlek. 

Klienterna har allt ifrån fyra till fyra tusen anställda.  
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Fraenkel anser inte att det är en stor kostnad att anlita extern konsult rådgivning för CSR-arbete, 

utan menar att det snarare är kostnadsbesparande. Fraenkel hoppas att kundmedvetenheten ökar 

och att företagen därför vill ändra sig. Hon anser att vill företag överleva idag måste de väga in 

hållbarhetsbitarna. Företagen måste kunna svara när kunden ställer frågor angående CSR. Det 

som i början är en kostnad kan på lång sikt generera mer pengar, till exempel genom att ha 

produktion närmare slutkund för att få ner transportkostnader samtidigt som det sparar på miljön.  

Att CSR-arbetet ska vara genuint tycker Fraenkel liksom Andersson är viktigt. Att skapa en policy 

som alla ska arbeta runt är svårt om den inte är utformad efter företaget. Det är viktigt att 

företagen börjar se över arbetet på hemmaplan såsom sopsortering på kontoret. Därefter kan 

företaget ta steg för att nå nya mål varje år, små förändringar skapar stor förändring på lång sikt.  

  

4.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER VIA MAIL 
Här redovisas sammanställningen av de frågor som skickades ut till sex olika företag. Alla 

respondenter erbjöds anonymitet. Därför skrivs en förklaring om varje företag, samt en ungefärlig 

beskrivning av omsättning och antalet anställda. Det visas också om CSR är synligt på företagets 

hemsida och om de använder någon form av Code of Conduct-avtal.  

Det var av vikt att frågorna besvarades av personer som arbetade inom ett modeföretag, men 

inte hade en position där ansvar för CSR och hållbarutveckling var i fokus.  
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4.5 PRESENTATION AV FÖRETAG 
Nedan syns en sammanställning av företagens information. Alla respondenter har svarat anonymt 

på frågorna, därför skrivs inte företagsnamnen ut.  

 

Tabell 2. Tabell över intervjuade företag 

 	  

	   Registreringsår	   Omsättning	  
tkr	  (2013)	  

Antal	  anställda	   Synlig	  CSR	  på	  
hemsidan	  

Code	  of	  
Conduct-‐avtal	  

Företag	  1	   2006	   8	  200	  tkr	   6	   Nej	   Ja	  

Företag	  2	   2004	   8	  200	  tkr	   8	   Nej	   Ja	  

Företag	  3	   1991	   9	  500	  tkr	   29	   Ja	   Ja	  

Företag	  4	   2002	   96	  000	  tkr	   7	   Ja	   Nej	  

Företag	  5	   2010	   1	  400	  tkr	   4	   Ja	   Ja	  

Företag	  6	   2014	   100	  tkr	   4	   Ja	   Nej	  
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4.6 FÖRETAG 1  
Sammanställning av kvalitativ undersökning med företag 1. 

Respondenten för företag 1 arbetar som produktionsansvarig på företaget. Hen vet vad begreppet 

CSR innebär, tycker att det är viktigt och framförallt blir allt viktigare både för företag, 

privatperson och konsument. Respondenten menar att CSR och hållbart arbete hänger ihop som 

en cirkel. Allt ett företag gör påverkar antingen miljön eller människor. För svarspersonen innebär 

CSR att företagen tar ansvar för sin påverkan på miljö och samhället. Samt att alla försöker driva 

sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. Hen ser det även som en stor konkurrensfaktor. 

Den tillfrågade har inte fått någon speciell utbildning om CSR och hållbarhet i företaget men har 

deltagit i kurser under tidigare studier.  

Respondenten menar att det krävs mer utbildning som är anpassad för mindre företag så att de får 

kunskap om vad de kan åstadkomma med små medel. Där vill hen få upplysning om vilka misstag 

som mindre företag ofta gör, utan att de vet om det. Även kunskap om vad leverantörer gömmer 

undan för de små företagen och vad de ska vara uppmärksamma på för att upptäcka dessa. 

Samtidigt menar den svarande att det inte krävs utbildning för att sträva mot ett mer hållbart 

arbete, det som behövs där är intresset. Ska företaget dra sitt hållbara arbete längre krävs dock 

mer utbildning.  

Företag 1 har ett väldigt begränsat CSR-arbete som inte är uttalat. Detta är på grund av brist på 

kunskap och tid. De försöker tänka långsiktigt med de plaggen som de producerar. De arbetar inte 

med trender som måste bytas ut efter varje säsong utan skapar mer tidlösa plagg som ska hålla 

länge.   

Respondenten menar att även små modeföretag borde arbeta med hållbarhet eftersom det är en 

stor konkurrensfördel. Svarspersonen önskar att de arbetade mer hållbart för att det skulle kännas 

bättre för hen personligen. Tyvärr har inte företaget rätt resurser för detta idag.  

Ett sätt att inkorporera CSR i företagets arbete, anser hen vara genom Code of Conduct-avtal och 

bra leverantörsavtal. Ett annat sätt är att välja leverantörer geografisk närmare och se över 

logistiklösningarna. Till exempel genom att använda ekologiska material.  

Respondenten tycker att större företag borde ta ett socialt ansvar eftersom de har störst inflytande 

på både konsument och leverantör. Vill inte dem ändra sitt arbete är det svårt att ändra attityden 

storskaligt. Det räcker inte med att alla små företag ändrar sig, det är lättare om de mindre 

företagen tar vid efter de stora.  
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4.7 FÖRETAG 2 
Sammanställning av kvalitativ undersökning med företag 2. 

Respondenten på företag 2 arbetar som produktionschef på företaget. Hen vet vad det CSR 

innebär och tycker att det är mycket viktigt. Dessutom menar hen att alla som arbetar i branschen 

för konsumtionsprodukter som produceras runt om i hela världen bär ett stort ansvar. Det är något 

som alla måste ta på allvar och ständigt hålla sig uppdaterade om. Idag innebär CSR och hållbart 

arbete fokus på miljö, transporter och även god information till slutkonsument för att öka 

medvetenheten i hela världen. Hen anser att kunder i västvärlden har blivit alldeles för 

bortskämda och kräsna. Alla borde betala mer för produkter producerade under rätt former.  

Den tillfrågade har ingen utbildning inom CSR och hållbarhet men har gått kurser på de jobb hon 

arbetat på.  

Hen menar att det absolut krävs mer kontinuerlig utbildning på området eftersom det sker nya 

saker dagligen. 

Företag 2 har ett väldigt begränsat hållbart arbete, de köper återvunna och ekologiska material 

när de har möjlighet men gör inte så mycket som de borde. De har ett Code of Conduct-avtal som 

alla deras fabriker signerar innan de startar ett samarbete. 

Respondenten tycker absolut att mindre modeföretag ska arbeta med CSR men att det borde 

finnas mer hjälp för dem att få. Hen menar att de tjänster som finns är alldeles för kostsamma för 

deras företag.  

Ett sätt att inkorporera CSR i företagets arbete skulle vara att ställa högre krav på leverantörerna. 

Samt att inte köpa produkter utan att veta vart de kommer ifrån. Respondenten från företag 2 

menar att alla småföretagare borde gå ihop och göra en gemensam insats, flera tillsammans gör 

större skillnad. 

Att större företag ska ta socialt ansvar tycker den tillfrågade är självklart. Hen anser att större 

företag som till exempel H&M, som har en hel avdelning med CSR borde dela med sig av sin 

kunskap till de mindre företagen. Respondenten avslutar med att det i detta fall handlar om 

världen, inte om business. 
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4.8 FÖRETAG 3 
Sammanställning av kvalitativ undersökning med företag 3. 

Respondenten på företag 3 är VD för företaget.  

Hen vet vad CSR betyder och menar att det är ansvarsfullt företagande inom ekonomiska, sociala 

och miljömässiga frågor. CSR är självklart viktigt för respondenten och på företaget handlar det 

om hur de kan påverka deras leverantörer att uppträda och verka på ett ansvarsfullt sätt. 

Den svarande har ingen utbildning inom området för hållbart arbete förutom seminarier som de 

fått via arbetet. Hen menar att det eventuellt krävs mer utbildning inom området. 

Företag 3 fokuserar stora delar av arbetet på att försöka upprätthålla en kod som kontrakt med 

deras leverantörer i Asien och försöker påverka dem att handla ansvarsfullt. I Asien handlar det 

mest om miljö- och sociala faktorer som de behöver arbeta mer med. Respondenten berättar att 

alla leverantörer får skriva under deras kontrakt som innehåller både CSR-krav på den sociala, 

miljömässiga och ekonomiska sidan. 

Respondenten tycker att alla företag ska bidra till ett mer hållbart arbetssätt på något sätt. Det 

spelar ingen roll hur stort eller litet företaget är.  

Företag 3 arbetar ständigt med CSR, det finns alltid på deras agenda och varje gång de är ute på 

fabrikerna försöker de att säkerställa att kontrakten följ.  

Den svarande tycker att stora företagen borde ta ett socialt ansvar. Hen menar att de har större 

förutsättningar att påverka och framförallt att de har fler fabriker som de kan sätta större press på 

och se till att kraven efterföljs.  
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4.9 FÖRETAG 4 
Sammanställning av kvalitativ undersökning med företag 4. 

Respondenten på företag 4 är produktions- och material ansvarig på företaget. 

Respondenten vet inte vad CSR står för men gissar att det har med hållbarhet och etik att göra, 

något hen tycker är viktigt. För den tillfrågade betyder hållbart arbete att ta hänsyn till så mycket 

som möjligt. 

Respondenten har ingen utbildning inom CSR och hållbart arbete. Hen tycker att det framförallt 

krävs tid till hållbart arbete eftersom tidsbrist ofta är problemet för små företag. Därför blir det 

svårt för dem att lägga extra timmar på utbildning och att hitta nya leverantörer. Respondenten på 

företag 3 menar att det inte finns stor efterfrågan hos deras kunder samt menar att det blir dyrare 

plagg i mindre moderna kvalitéer om de exempelvis ska handla ekologiskt.  

Respondenten säger att de har enstaka tyger som är miljövänliga samt att de endast har produktion 

i Europa, det är hållbara arbetet företaget har idag. 

Hen menar att det i praktiken är svårt för mindre företag att arbeta med CSR och hållbarhet men 

att de borde göra det (i en dröm värld). Fortsatt anser hen att det krävs förändring hos 

leverantörerna och även hos slutkund. Att det i slutänden är slutkund som avgör vilket pris den är 

villig att betala. Mindre företag kämpar för sin överlevnad och hen tror att de allra flesta har svårt 

att avsätta tid till CSR. 

Den svarande kan inte se ett sätt att inkorporera CSR i företagets arbete eftersom hen inte vet vad 

CSR exakt innebär.  

Respondenten tycker att större företag ska ta ett socialt ansvar eftersom de kan påverka slutkund 

på sätt som mindre modeföretag inte kan. Hen fortsätter med att inga stora förändringar kan ske 

förrän pöbeln är införstådd. Större företag har även större produktioner och kan bidra till större 

katastrofer eller större förändringar. 20 meter tyg är marginellt jämfört med 200 000 meter tyg 

som de större företagen kan beställa. De större företagen har även en inarbetad struktur och 

kapital som gör att de kan investera på ett annat sätt än små företag. Supplikers är som alla andra 

intresserade av att tjäna pengar och bryr sig inte om att utveckla hållbara material till små kunder.  
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4.10 FÖRETAG 5 
Sammanställning av kvalitativ undersökning med företag 5.  

Respondenten på företag 5 är VD. 

 

Respondenten vet vad CSR står för och vad det innebär. Hen tycker att det är viktigt att 

implementera CSR i företaget och har en vilja att göra rätt. De väljer inte att arbeta hållbart för att 

konsumenten efterfrågar det, utan för att det kommer inifrån företaget från starten. De anställda i 

företaget vill verka för en motreaktion till den överkonsumtion och miljöpåverkan som utspelat 

sig under deras uppväxt.  

 

För respondenten betyder CSR och hållbart arbete att arbeta ansvarsfullt generellt och försöka 

inkorporera det i allt arbete som företaget utför, framförallt i produktionen och 

kollektionsutvecklingen. Hen menar att de i möjligaste mån försöker välja producenter och 

material med ett kvalitets- och hållbarhetstänk. 

 

Respondenten tycker att det är svårt att som mindre företag ha full kontroll. Men de fokuserar på 

att leverera maximal kvalitet och arbetar endast med europeisk produktion då det ger dem 

möjlighet att besöka fabrikerna oftare och se över hur de arbetar. Hen anser att europeisk standard 

är generellt bättre. 

 

Företag 5 har ett allmänt samhällsintresse vilket gör att mycket kunskap kommer därifrån och 

inte från utbildning. Respondenten har viss utbildning i att bygga ISO 14000 miljösystem. Hen 

anser att privatpersoner ska ta ansvar och att CSR ska komma inifrån, utbildning behövs inte 

nödvändigtvis. Finns inte intresset tror hen att det är svårt att arbeta med CSR på riktigt.  

 

Respondenten tycker att det är för svårt för mindre företag att prioritera hållbarhetsfrågor och 

CSR. Företaget har en kvalitetsvision och arbetar med ständig kvalitetsfokus och att 

leverantörerna uppfyller deras kravbild. Vid varje köp som genomförs på deras hemsida skänker 

de tre poliosprutor av UNICEF. 

Ett sätt att inkorporera CSR i företag allmänt är att undvika fast fashion, satsa på kvalitet istället 

för kvantitet. Respondenten anser att jordens resurser förbrukas för snabbt och att det måste få ett 

slut.  

Att större företag ska ta ett socialt ansvar anser respondenten borde vara lag. Alla har ett ansvar 

för kommande generationer och de människor i industrin som arbetar hårt för våra kläder. 
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4.11 FÖRETAG 6 
Sammanställning av kvalitativ undersökning med företag 6. 

Respondenten på företag 6 är produktionsansvarig på företaget. 

Alla anställda på företaget har god kunskap vad det innebär med CSR och tycker att det är viktigt 

att arbeta hållbart. I företaget värdesätter de hållbarutveckling högt och har sedan uppstarten haft 

som mål att växa hållbart. De anser att det är viktigt att ta ansvar i den textila branschen för 

framtiden.  

Företagets anställda har studerat på Textilhögskolan i Borås och har därifrån utbildning på 

området. Respondenten tycker att det krävs mer utbildning inom CSR och hållbart arbete för att 

lära sig nya tillvägagångssätt i arbetet kring dessa frågor.  

Företag 6 har gjort ett aktivt val att behålla all tillverkning och produktutveckling lokalt. Då får 

de bättre kontroll på vilka de arbetar med och ser till att arbetet sker på bästa sätt för företaget och 

för leverantören.  

Respondenten anser att alla företag borde arbeta med hållbarhet för att öka medvetenheten.  

Hen tycker att det framförallt är viktigt att störa företag arbetar aktivt med CSR men anser att 

även små måste göra det. Det är viktigt att föregå med ett gott exempel. Att ett större företag tar 

ansvar blir betydligt viktigare eftersom de har ansvar för väldigt många människor. Respondenten 

fortsätter med att om ett företag arbetar hållbart från början så är chansen större att allt går rätt till 

i slutändan.    
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5. RESULTAT 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det insamlade underlaget från den teoretiska 
referensramen och empiriska delen. Resultatet är indelat i tre huvudområden; Företagens 

Arbete med Hållbarhet och CSR, Resurser och Ekonomi, Kunskap och Utbildning. 

 

	  

5.1 SAMMANSTÄLLNING OCH RESULTAT 
Efter en kvalitativ analys av svaren från de tillfrågade företagen syns en tydlig bild av hur arbetet 

ser ut hos företagen. De största problem som hindrar CSR-, och hållbarhetsarbetet är kunskap, 

utbildning, tidsbrist och framförallt de ekonomiska aspekterna.  

Samtliga företag anser att det är viktigt att arbeta med CSR och hållbar utveckling och två av de 

tillfrågade företagen gör det aktivt. De flesta menar dock att mindre modeföretag inte besitter de 

resurser som krävs och därför inte har samma möjligheter som större företag. Många vill börja 

arbeta på området, men väljer att inte göra det eftersom det kan sätta de i en position som de inte 

kan leva upp till. Det kan verka onödigt att höja rösten, när det kan belysa områden som företaget 

inte har någon utvecklad plan för. Dessutom anser många mindre företag att det stora ansvaret 

ligger hos andra, som större företag. Som exempel anses det ofta dessutom att det inte kommer 

ske någon skillnad förrän kunden är villig att betala mer för produkterna. För i slutändan är det 

konsumenten som bestämmer priset och styr marknaden.  

5.1.1 FÖRETAGENS ARBETE MED HÅLLBARHET OCH CSR 
Alla de tillfrågade företagen arbetar med CSR och hållbarutveckling på någon nivå. Detta innebär 

olika saker för alla företag. Det kan röra sig om fokus på ekologiska material i allt från påsar till 

produkter, smartare logistik för kortare transporter eller ett Code of Conduct-avtal med 

leverantörer och fabriker. Arbetets nivå sätts utifrån de resurser som företaget besitter.   

De tillfrågade personerna på företagen har alla olika uppfattning av vad hållbart arbete innebär. 

Möjligheterna är begränsade för alla mindre företag och de tillfrågade har olika fokusområden och 

sätt att arbeta. Flera av företagen har ett begränsat hållbart arbete. Vissa väljer att arbeta med 

ekologiska material eller återvunna material. Andra har skapat ett konkret avtal med sina 

leverantörer genom ett Code of Conduct eller andra kontrakt. Detta genererar i bästa fall bättre 

arbetsförhållanden och mindre miljöpåverkan. Företag väljer även att placera sin produktion 

närmare slutkunden som ett försök att kontrollera värdekedjan. Detta används även som ett skäl 
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till bättre produktion. Ett annat argument är att företagen tillverkar tidlösa plagg som inte följer 

trender och därmed inte behöver bytas ut lika ofta.  

5.1.2 RESURSER OCH EKONOMI 
Många företag menar att bristen på resurser är skälet till att fokus inte läggs på frågor som berör 

CSR och hållbar utveckling. Som resurser ses ekonomiska, tidsmässiga och utbildningsaspekter. 

Det finns helt enkelt inte möjlighet till att utvecklas på området på det sätt som många vill. 

Mindre modeföretag omsätter inte tillräckligt för att kunna satsa på annat än det mest nödvändiga. 

Tidsbrist är en faktor som flera företag nämner. Detta kan bero på att de är få anställda och 

därmed endast kan fokusera på sina fasta arbetsuppgifter. I dessa sammanhang är tid lika med 

pengar, något som mindre modeföretag inte har.  

5.1.3 KUNSKAP OCH UTBILDNING 
Idag finns det kurser och hela utbildningar som fokuserar på CSR och hållbar utveckling. Dessa är 

dock inte tillgängliga på alla universitet och utbildningar, samt kan ligga på en högre 

utbildningsnivå. Det finns även möjligheter för företag att delta i seminarier och kurser som 

utbildar dess personal. Förutom att utbilda sin personal kan det vara nyttigt att se hur andra 

företag arbetar. Det är ett sätt att undvika att begå samma misstag som andra redan har gjort, och 

därmed inte arbeta i cirklar. 

Fyra av sex företag visste vad CSR stod för medan ett företag inte hade någon kunskap om 

termen. Hen hade inte hört talas om CSR men kände till hållbart arbete.  

En av de tillfrågade har fått utbildning i form av seminarier och kurser via sitt företag. Resterande 

respondenter har inte tagit del av liknande utbildning på sin nuvarande arbetsplats. Däremot har 

flera under tidigare studier eller arbetsplatser tagit del av kunskap om ämnet via kurser. Ett av 

företagen har ett stort intresse av hållbarhet och menar att det måste finnas en vilja att lära sig mer 

på området för att utveckla det arbetet. Alla respondenter anser dock att det är viktigt att engagera 

sig. Företag 2 menar dessutom att det behövs kontinuerlig utbildning för att utvecklingen ska 

föras framåt. Många av företagen efterfrågar mer hjälp riktat till mindre modeföretag för att kunna 

utvecklas på området. De flesta är medvetna om att det finns tjänster och företag att vända sig till, 

men de är för kostsamma för deras resurser.  

5.1.4 NYSTARTADE MINDRE MODEFÖRETAG 
Många nystartade företag har valt att använda sig av CSR och hållbart arbete som en 

konkurrensfördel i uppstarten av verksamheten. De har en vilja och ett intresse redan innan 

uppstart att arbeta med dessa frågor och göra skillnad. Då genomsyras hela företaget av hållbart 

arbete och företaget fortsätter att utvecklas på området. De två företagen som arbetade aktivt med 
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CSR hade utbildning på området men framförallt ett stort genuint intresse för hållbarhetsfrågor 

både privat och professionellt.   
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras empirin med utgång från den teoretiska 
referensramen. Här upprepas forskningsfrågorna för att sedan diskutera vad för problematik 

mindre modeföretag står inför i deras strävan mot ett mer hållbart arbete. 

 

 

Denna uppsats har undersökt följande frågor: 

 

1. Vilka kunskaper har de anställda om CSR och vad lägger de i begreppet?  

 

Största delen av anställda på de kontaktade företagen visste vad CSR var. Fem av sex tillfrågade 

kunde beskriva vad begreppet stod för medan en respondent inte hade kunskap om begreppet men 

förstod att det handlade om hållbar utveckling. Vissa tycker att det har gått ifrån att endast handla 

om arbetsförhållanden i fattiga länder till ett bredare begrepp som berör miljö, transport och 

information till slutkund. De flesta anser att allt hänger ihop och att CSR ska bidra till ett bättre 

samhälle. En av respondenterna menade att det handlar om att påverka leverantörer att handla mer 

hållbart. 

 

2. På vilka sätt tillmötesgår ett mindre modeföretag konsumenternas krav på CSR-

aspekter?  

 

Genom intervjuerna har författarna fått bilden av en övergripande brist på arbete som berör CSR 

och hållbar utveckling inom mindre modeföretag i Sverige. Intervjuerna med de anställda på 

företagen inom branschen för mode har tydligt visat att det finns behov av förbättring. Förbättring 

av företagens kunskap på området och arbetssätt för att nå upp till konsumenternas krav och de 

egna målen.  

 
Den främsta orsaken till att företag väljer att inte arbeta med dessa frågor är bristen på resurser. 

Det anses inte finnas varken pengar, tid eller kunskap för att ta sig an problematiken. Många 

företag har en tendens att se allt som inte är möjligt istället för tvärtom.  

Alla företagen försöker arbeta med CSR i den mån dem kan. Flera av företagen har produktion i 

Europa vilket de anser är en positiv hållbarhetsaspekt. Det är vanligt att välja material som ska 

hålla länge och därför inte bidra till överkonsumtion. Återvunna material är ett alternativ som 
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många väljer för att minska påverkan på miljö och människor. De flesta företagen har ett utformat 

Code of Conduct-avtal som leverantörer och andra partners ska följa. 

 

6.1 DISKUSSION OCH ANALYS AV EMPIRI 
Det har bevisats att det går att skapa förändring med små medel. Ett exempel på det visas i 

Sternrapporten av Nicholas Stern, som belyser globaliseringens påverkan på miljö och samhälle. 

Stern menar att det inte krävs stora ekonomiska resurser för att eliminera miljöpåverkan som sker 

idag. Liksom ekonomen Simon Zadek menar Stern att om alla gör någonting så är det bättre än att 

ingen gör något alls. En orsak till att mindre företag väljer att inte ha en tydlig plan för sitt arbete 

med hållbar utveckling kan vara att de inte vill öppna upp för följdfrågor som de inte kan besvara. 

Om de väljer att höja rösten kan det innebär att de belyser ett område som de inte har ett utvecklat 

arbete för. Detta kan visa på brister inom företaget och ge en negativ effekt. Renée Andersson 

berättade om vattenprojektet Swedish Textile Water, där flera företag deltog för att frambringa ett 

renare vatten under produktionsstadiet. Där var det många företag som var tveksamma till att delta 

på grund av oro för medias frågor. Eftersom de inte var helt insatta i projektet och processen såg 

ut, blev de osäkra på vad hur de skulle besvara eventuella frågor från media. Det är bra att media 

granskar och ifrågasätter industrins agerande. Samtidigt kan det bli ett orosmoment för mindre 

företag som inte har samma möjligheter som de stora. Det är tydligt att mindre företag inte kan 

arbeta på samma sätt som större företag. Men det finns saker som kan förändras med små medel 

vilket innebär att företagen kan välja att lägga det på sin egen nivå. Alla företag har möjlighet att 

använda tjänster som konsultrådgivning för att utveckla sitt CSR-arbete. De mindre företagen har 

dock i många fall inte den ekonomiska möjligheten och väljer att prioritera annat än rådgivning. 

Av den teori som samlats in av Grafström et al. och intervjuerna med Andersson och Fraenkel, är 

det tydligt att socialt entreprenörskap och CSR inte bara har en positiv social inverkan utan även 

finansiell.   

 

Det är lätt att anse att de stora företagen har större ansvar för att skapa förändring. Alla de mindre 

företagen som intervjuades för den här uppsatsen ansåg att de stora företagen bär det största 

ansvaret. De stora företagen har självklart stor påverkan genom sin produktion och kan därmed 

påverka hur industrin fungerar. Eftersom de har en större ekonomiska grund att stå på kan de 

influera leverantörer på ett sätt som mindre företag inte kan. Leverantörerna vill tjäna pengar och 

lägger mer energi på stora ordrar. Där känner de mindre företagen att de hamnar i skymundan och 

kan inte påverka hur leverantörerna arbetar. Även om det finns avtal mellan företag och 

leverantörer så är det svårt för mindre företag att följa upp hur dessa levs upp till. Många företag 

har sin produktion i Europa.  De använder det som argument för att de arbetar hållbart. Precis som 
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Renée Andersson menade så finns det ingenting som pekar på att det är bättre att ha produktion i 

Europa. Det är inte givet att de har bättre arbetsförhållanden eller tar hand om miljön bättre bara 

för att de har sin tillverkning i Europa och inte Asien. Det förekommer föroreningar och orättvisor 

även där. Något som mindre företag kan dra nytta av är att de har färre leverantörer än vad större 

företag har. Kontrollen av deras leverantörer är därför inte lika omfattande och borde gå att 

granska.  

 

Det behövs en förändring i köp beteende. Den konsumtion som pågår idag är inte hållbar. Om alla 

ändrade sin syn på konsumtion och materialism skulle marknaden se helt annorlunda ut, liksom 

produktionsledet. Begär konsumenterna mindre så blir det mindre produktioner och därmed även 

mindre påverkan på både miljö och människor.  

 

För att alla företag, oavsett storlek, ska agera kan lagstiftning vara ett alternativ. I så fall är det 

regeringen som bestämmer riktlinjer som alla måste följa. Det skulle betyda att det blir en 

självklar del av varje företags kärnvärde. Lagstiftning skulle kunna leda till att företag inte 

behöver lägga lika mycket tid på hållbart arbete, det skulle vara en naturlig del av företagandet. 

Då är Milton Friedmans uttalande om att ”the business of business is business”4	  inte helt fel. 

Lagstiftning skulle låta företag få göra vad företag gör bäst och fokusera på sin verksamhet.  

 

Samtidigt har arbetet med den här uppsatsen visat att det krävs mer än en lagstiftning för att driva 

frågor som berör CSR och hållbart arbete. Ett av de tillfrågade företagen för den här uppsatsen har 

CSR som en av sina sex huvudrubriker på hemsidan. Ändå hade respondenten från ett av 

företagen ingen kunskap av CSR och visste inte vad det står för. Att respondenten i detta fall inte 

hade kunskap om CSR, innebär det inte att resten av företaget har lika bristande kunskap om 

ämnet. Däremot ger det ett intryck av att företaget inte lägger lika mycket arbete på frågan som 

det framstår på företagets hemsida. Enligt Renée Andersson ser det ofta ut såhär. Företag vill 

gärna visa det hållbara arbete de utför, eftersom det ger konkurrensfördelar. Samtidigt är det stor 

skillnad på vad som står nedskrivet och vad som verkligen utförs. För att få bästa resultat krävs 

det ett genuint arbete. Det innebär att hela företaget måste genomsyras av samma filosofi och 

arbeta mot samma mål. Det är precis som Renée Andersson säger: ”Show me the walk of your 

talk”5. Företag måste sluta prata och börja agera istället. Det här blev tydligt under intervjun med 

företag 4 som har utskrivet på sin hemsida att de har ett CSR-arbete. Samtidigt som den anställda 

inte visste vad begreppet innebär. Hen kunde inte heller nämna något konkret som företaget gör 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Milton Friedman.	  The Social Responsibility of business is to increase its profits. The New York Times 
Magazine, 13 september 1970 
5	  Intervju med Renée Andersson 27 april 2015	  
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för att verka hållbart. Det här visar tecken på ett mindre genuint engagemang i frågan. Det finns 

information lättillgänglig om hur företag kan arbeta med dessa frågor. Denna information kan 

finnas i olika former, allt från broschyrer från exempelvis Svensk Handel till extern hjälp av 

konsulter. Även om informationen är lättillgänglig så måste den som Andersson säger, behandlas 

på rätt sätt för att arbetet ska bli genuint.  

 

Fraenkel tog upp som exempel jeansföretaget Nudie som arbetat med CSR och hållbarhet sedan 

starten och gör det än idag. De tas ofta upp som exempel på ett framgångsrikt företag på området 

eftersom de lyckas arbeta på ett etiskt men samtidigt kommersiellt sätt. Troligtvis skulle företaget 

förlora kunder och intäkter om de valde att gå ifrån dessa kärnvärden. Lika så för leverantörer 

som en gång har utvecklat ett hållbart arbete på sina fabriker går aldrig tillbaka till något sämre 

alternativ. Andersson berättade att leverantörer märker att det finns en ekonomisk vinning i det 

nya arbetssättet vilket genererar ständig förbättring. Bilden av etiska företag skapar större 

förväntningar från konsumenterna, vilket de måste leva upp till. Hållbart arbete genererar positiva 

effekter därför vill företagen inte gå tillbaka till det gamla mindre etiska mönstret.  

 

6.2 UTVÄRDERING AV FORSKNING OCH METOD 
Insamlingsmetoden av information om företagen för denna uppsats var insamling av intervjuer. 

Valet av intervjuer som metod bidrog till mångfald och variation bland svaren. Alla respondenter 

hade möjlighet att med egna ord berätta om sitt arbete utifrån de grundfrågor som ställdes. Det 

gav en tydlig bild av hur deras dagliga arbete ser ut med CSR och hållbarhet. Anonymiteten 

resulterade i att respondenterna kunde vara helt ärliga utan att företagen ska kunna påverkas 

negativt i efterhand. Valet att intervjua personer på företaget som inte har anställning inom 

hållbarhet visar hur det faktiskt ser ut inom företaget. Det visade även bristen på kunskap hos de 

anställda och bristen på hållbart arbete inom företaget. Det kan ge företaget en orättvis bild om 

respondenten för företaget är väldigt okunnig eller ointresserad av ämnet. Det kan bidra till att 

företaget framställs som betydligt mer okunnig inom CSR än vad det faktiskt är. En mer rättvis 

bild av verksamheten skulle ges om fler personer med olika arbetsuppgifter intervjuades.  

 

Efter att svaren från intervjuerna analyserats märktes svagheter i insamlingsmetoden. Ett 

alternativ till arbetssättet skulle kunna vara en enkät med frågor som har skalenliga svar. Om 

frågorna hade besvarats på en skala ett till fem hade sammanställningen av svaren underlättats. Ett 

exempel på en fråga skulle vara; ”Hur viktigt är arbete med CSR och hållbarhet för dig?”.  

Respondenten hade då svarat efter skalan där ett stod för ”inte alls viktigt” och fem stod för 
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”mycket viktigt”. En kombination av skalenlig enkät och intervju hade gett en bättre inblick på 

företagens hållbara arbete.  

 

Valet att genomföra intervjuer med experter på området, Renée Andersson och Elina Fraenkel, 

gjordes för att ge uppsatsen stöd till den information som samlades in i den teoretiska 

referensramen.  

 

Valet att inte göra en egen kundundersökning var för att det redan finns många undersökningar 

och rapporter på området. Stor del av underlaget för konsumentens syn på CSR hämtades från 

Svensk Handels rapporter. De riktar in sig på svenska företag och kunder, därför var reliabiliteten 

hög. Det gav författarna tid till insamling av information från företagen och bearbetning av 

uppsatsen.  
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7. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION  
 

Syftet är att beskriva hur mindre modeföretag arbetar med CSR och möter konsumenternas 
förväntningar på hållbar utveckling. I slutsatsen ges en överblick av uppsatsen.	  Här redovisas 

studien samt ges förslag på fortsatt forskning inom området. 
 

 

Att beskriva hur mindre företag i modebranschen arbetar med CSR ger en bredare bild av 

industrin i helhet. Ofta fokuserar forskning på stora aktörer men de kan inte representera hela 

branschen. De har möjlighet att skapa stor förändring och förväntas att göra det.  Det är troligtvis 

därför många mindre modeföretag anser att de inte har tillräckliga resurser för att aktivt arbeta 

med ämnet. Det krävs dock inte stora resurser för att skapa förändring mot det bättre. Att ta små 

steg i början leder ofta till någonting större i framtiden.  

 

Det är tydligt att det krävs mer utbildning för att företag ska engagera sig. Många av de 

tillförfrågade företagen efterfrågade mer kunskap och hjälp från större företag som har mer 

erfarenhet. Det krävs mer engagemang, inte bara från företagen utan även från konsumenten. Om 

konsumenten är beredd att betala ett högre pris för en rättvist producerad produkt hjälper det 

företagen att arbeta på ett mer hållbart sätt.  

 

Området för CSR är brett och berör många aspekter. Framtida forskning skulle kunna undersöka 

vilka konkreta åtgärder mindre modeföretag kan vidta för att starta upp och behålla ett etiskt 

arbete. Ett förslag på en sådan åtgärd skulle kunna vara utbildningar som riktar sig mot hållbart 

arbete eller en handbok om CSR. Ett annat forskningsområde kan vara att titta på möjligheterna 

för en lagstiftning och vad det eventuellt kan bidra till.  
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BILAGA 1 
Intervju med Renée Andersson 27 april 2015 

Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
För mig betyder det den här kombinationen, CSR är väldigt mycket. Det är arbetet hemma, 
eftersom det är där allting börjar och vilka värderingar som redan finns i företaget? Det är 
ingen idé att åka runt i världen och se till att leverantörerna lever upp till massa fina 
förväntningar på mänskliga rättigheter, miljö och ekonomi och så har man inte de 
värderingarna hemma i företaget. Det kan vara svårt när man sitter i ett stort företag och undra 
hur arbetarna har det. När de sedan kommer ut och faktiskt ser hur det ser ut så tänker de; 
”men är det här vi lägger pengar på?!”. Så sitter man och kämpar och försöker nå ut men 
ingenting händer. Så kändes det inte när jag började på Indiska. Där är dörren t.ex. a ofta 
öppen till Vd:n och det är fullt möjligt att komma med en ny idé. Den idén kan sedan vara 
förverkligad innan man ens kommit ut ur dörren. Det gillade jag verkligen med Indiska. 
Grundvärderingarna om att man ska bry sig det ska vara okomplicerat och det ska finnas en 
värme i företaget. Det är grunden till allt man gör och det tyckte jag kändes direkt när jag 
började där. Indien sitter i väggarna där vilket gör det väldigt genuint. 
 
Det jag vill komma tillbaka till är just grundvärderingarna, de är så viktiga. Först måste man 
sopa rent vid sin egen dörr. Det går inte bara att säga; ”vi har en uppförande kod”. Det måste 
pumpas ut till de anställda och att ha regler som gäller för business fast de gäller inte på 
hemma plan, det blir jättekonstigt. Det syns så tydligt.  
 
Tror du att det ser ut så på många företag idag? För er på Indiska känns det som att det 
fanns i väggarna, är det en standard för de flesta företagen idag? 
Trenden idag är att det går till ett större medvetande hos företagen idag. Så såg det inte ut för 
en tid sedan. Men det finns massor av företag som inte arbetar speciellt etiskt eller kanske inte 
ens har börjat arbeta med det överhuvudtaget. När vi drog igång Swedish Textile Water då var 
det många anställda på företag som ville att de skulle gå med men de var tvungna att gå hem 
och fråga sin VD eller ledning och fråga om de fick gå med? Många vågar inte gå med för de 
var rädda för frågor från media som man inte ska kunna svara på. De vet att de arbetar med ett 
vattenprojekt men vad gör de egentligen? Därför bestämde vi oss för att göra det här till ett 
lärande projekt där alla fick komma med sin kunskap. Hur mycket kunskap finns det bland de 
här företagen och hur kan vi få ihop det till guide lines? Det visade bara att alla företag som 
gick med var väldigt produktiva och ville någonstans i utvecklingen.  
 
Hur tror du arbetet ser ut hos mindre företag? 
Det vet jag inte men jag kan ju tro att de inte har något. Till och med de stora franska 
modehusen har ofta väldigt dåliga förhållanden på sina fabriker. Många av de mindre 
modeföretagen i Sverige syr ofta sina kläder i Europa som t.ex. Estland, Portugal osv. Bara 
för att det är i Europa så behöver inte allting vara bra. De fabrikerna måste kollas på hela 
tiden också. Det är inte givet att de har bättre arbetsförhållanden eller tar hand om miljön 
bättre bara för att de har sin tillverkning i Europa. Det förekommer fruktansvärda föroreningar 
där också. Det går inte att säga att allt är bra bara för att de syr i Estland. Det kanske är 
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jättefina fabriker men får de bra betalt? Det är mycket lättare att hålla koll om man har ett par 
leverantörer. Många leverantörer vill förändra och gör det om man ber dem att göra det. Det 
är inte självklart bra bara för att man har produktion i ett land. Jag vet flera franska modehus 
som inte har bra förhållanden alls. Jag vet flera företag som skriver fina saker på sin hemsida 
men i verkligheten så gör de inte så mycket. Jag har frågat fabriker som levererar till företag i 
hela världen och säger: ”Jaha, så då har de också varit här och besökt er?” vissa kan då svara; 
”Nej de har aldrig varit här kan då fabriken svara?”. Och det känns ju inte kul.  
 
Krävs det en utbildning för mindre modeföretag för att de ska förstå hållbart arbete och 
hur det ska utföras? Behövs det hjälp på vägen för att arbeta mer hållbart, är det något som 
finns idag? 
Nej, det finns inte helt självklart överallt. Förr fanns det ingenting då fick man söka sig fram. 
Det fanns NGO (Non Government organisation) som tog på sig att utbilda ute i världen, 
iallafall hur man skulle göra för att få fram de här systemen men det ska vara i företagets 
DNA tycker jag. Är det bara klistrat på så blir det inte bra det blir för genomskinligt. Det kan 
journalister snabbt kolla upp och avslöja. Eller en frågvis kund skulle också kunna avslöja det. 
Idag finns det en uppsjö av utbildningar för företag som vill arbeta mer hållbart. Samtidigt 
kan det vara farligt för då kan de anställda på företagen lära sig de rätta svaren. De vet precis 
vad som gäller men kanske inte lever upp till de löftena. SHOW ME THE WALK OF YOUR 
TALK, det är ett jättebra uttryck. Hur gör du? Hur jobbar du med det? Det räcker inte att det 
står på hemsidan om ert CSR-, och hållbarhetsarbete och att du säger de rätta meningarna. 
Berätta när du var i Kina och när du var i Portugal. Hur såg allt ut där? Och om det inte var 
bra, vad har ni nu förändrat? Det är sådant som de måste kunna svara på. Annars är det inte 
trovärdigt. Jag har träffat många under åren som inte kan svara på de frågorna. Men idag är 
det också väldigt många som faktiskt gör någonting.  
 
CSR som en marknadsföringsmetod? 
Har företagen CSR bara som en marknadsföringsmetod så är det farligt. Det finns miljontals 
människor i världen som inte ens vet vad CSR står för. 
Många företag skickar pengar till Rädda Barnen och andra till UNICEF och tror att det är 
CSR. Ligger man på den nivån så är det väl bra men det är ändå bara grädden på moset och 
det är inte CSR. CSR ska finnas inom företaget. Jag tycker det är förkastligt att det har blivit 
en marknadsföringsmetod för vissa företag. Jag vet många som kan pratet men som inte vet 
vad man gör eller vad det står för. Man kan läsa på och tycka att CSR är bra men om man 
säger att man har det i bolaget och säger att man arbetar utifrån det fast man ändå inte gör det, 
då är det verkligen bara marknadsföring och bedrägeri.  
 
Borde företag ta ett sådant stort ansvar som de tar idag? Behöver regeringar i respektive 
land göra mer? 
Det bestäms på WTO-rundor hur världshandelns ska se ut, vilka blockeringar som ska finnas 
etc. De besluten har en väldigt stor påverkan hur handeln ser ut runt om i världen och på 
orättvisa och rättvisa. Vad som görs där spelar väldigt stor roll. Men Indien har väldigt bra 
arbetsrättsliga lagar förutom miljölagarna som inte är bra i Kina eller Bangladesh heller. Men 
som sagt är de arbetsrättsliga lagarna jättebra i de här länderna och att dem inte följs är pga. 
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svaga institutioner, kontrollsystem, tillståndsgivning och att det tar lång tid om någon skulle 
bli prickad för att den skulle misskött sig.  
 
Är det ofta från er som önskan om hållbart måste komma, eller är det från leverantörerna 
också? 
Ofta vill leverantörerna göra skillnad också men det går inte att undgå att den ekonomiska 
hävstång som finns hos företagen. Därför är handeln så viktig. Vi kan säga; ”vi vill inte ha det 
såhär, vi kan inte handla av er om ni inte gör förbättringar”. Den delen har inte de här olika 
miljöinstitutionerna. De kämpar på för något gott men det är handeln som också, verkligen, 
kan påverka. De har inte vår maktfaktor. Tillsammans med organisationerna kan vi göra 
skillnad. Sen kan vi inte ta på oss allting men vi kan se till att det finns det mest nödvändiga 
på fabrikerna som brandsläckare, första-hjälpen-lådor, övning, folk som är ansvariga, 
utrymningsvägar. En av fabrikerna som vi har arbetat med, som inte alls hade bra 
förhållanden från början, de har nu anställt en man som håller koll på att hörselkåpor är på vid 
högljudda maskiner, att de anställda sätter på skyddshandskar. På den fabriken använder man 
faktiskt skyddsutrustning, inte bara när jag kommer på besök. 
Eftersom inte fackförbund och lagar är lika starka i de här länderna som de är i Sverige så 
måste någon annan person ta på sig det här ansvaret.  
 
Många tror att det handlar om att Det handlar inte bara om folk som är outbildade. Även 
välutbildade människor bryr sig inte om de har sakerna. I en fabrik var det killar med både 
universitetsutbildning och mer där till som inte hade hörselkåpor, fast de står i ett otroligt högt 
ljud hela dagen. Så det handlar inte om att de är dumma utan det handlar även om 
välutbildade människor. Det är en utbildning och ett inlärningssätt som de måste ha.  
 
Det måste ha varit väldigt kostsamt att ha en person anställd, som dig, som åker runt och 
håller koll på fabrikerna. Mindre modeföretag som inte har råd att skicka ut folk till 
fabrikerna, vilken ände ska de börja i? 
Det finns många små och stora företag som låter inköparna göra det här jobbet. Jag tycker inte 
att det är bra, samtidigt är det bättre än ingenting. Jag tycker inte att man ska ha dubbla roller. 
På Indiska hade vi en anställd i Indien som var både quality manager och CSR-manager. Ena 
dagen kom han med en roll och andra dagen en annan. Det gav inte goda resultat. Men jag 
utbildar ju alla i Indiska, dem i butiken och de på inköp. När inköparna åkte runt hos olika 
leverantörer hade de med sig några frågor som jag hade skrivit ihop till dem om olika saker 
som de kunde se. Många sa då att de gärna ville se fabrikerna. Då kunde de komma tillbaka 
och säga att det såg bra eller dåligt ut. De kunde, som alla med unt förnuft se om det var bra 
förhållanden på fabrikerna eller inte. Ofta kunde de ändå inte gå hur djupt som helst eftersom 
de kanske inte förstod svaren. Det kan bli konstigt när en inköpare kommer och ställer massa 
frågor men har ett företag ingen anställd, som mig, då är det bättre än inget. Dock det är inte 
att rekommendera.  
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Har ett företag, med ungefär 9 anställda, möjlighet att ha koll på sina leverantörer? 
Det beror helt på hur många leverantörer de har. Har de tre olika då har de absolut möjlighet 
att ha koll på deras arbete. Vare sig de ligger i Indien, Portugal eller Kina, då kan man någon 
gång på år åka dit och titta till arbetet. Känner man då att det är något att ändra på så ber man 
en annan kollega att kolla nästa gång de är tillbaka där. Det är bra att alla kan vara ögon och 
öron. Alla kan hjälpas åt. Har företaget tagit ett beslut att det ska se ut på ett speciellt sätt, då 
måste alla ta ansvar. Man ska vara tydlig med vad man står för i företaget. Men man har 
aldrig någonsin full koll. det har inte ens vi på Indiska. Har man väl börjat arbete på ett bra 
sätt, då finns det ingen väg tillbaka. Alla vill jobba med det då och ingen vill gå tillbaka till 
kaos. Leverantörer som en gång har börjat arbeta hållbart går aldrig ifrån det då det finns 
ekonomisk vinning och stolthet i det arbetet.  
 
 
Ser du något problem som kan sätta stopp för utvecklingen av ett mer hållbart arbete? 
Man måste hela tiden jobba med det här. Det tar aldrig slut. Det är det som är det farliga. Du 
kan inte ta allt för givet vare sig miljöarbete eller mänskliga rättigheter fixar sig själv. Man 
måste keep up the good work inte tro att allt bara fixar sig för det gör det inte. Vissa fabriker 
som jag åkte till fick jag åka tillbaka till gång på gång i flera år för det blev aldrig tillräckligt 
bra. Man måste alltid åka tillbaka men kanske inte lika ofta tillslut. När allt det som skulle 
förbättras från början, när det väl blev bättre, då kunde man alltid börja på något annat. Det 
kommer ny teknik och nya saker och det måste man hela tiden vara öppen till. CSR måste 
underhållas.  
 
 
Är det låga priset som kunden efterfrågar som står i vägen för att utvecklingen ska bli ännu 
bättre? 
Ja, det är priset som är en jättestor faktor. Därför har vi lockat in leverantörer i det här. 
Leverantörerna kan inte ta lägre pris än vad de tar idag. Det man kan spara in på det är 
processerna. Idag söker sig textilindustrin till Afrika, hur kommer det se ut där om 10 år? Jag 
drömmer om när vi får betala för vad det kostar, för både människor och miljö. Tyvärr ser det 
inte ljust ut för vi blir fler och fler i världen som vill konsumera. De krafter som finns med 
alla som vill ha två bilar och allt. Ibland känns det som om vi inte alltid lever som vi lär.  
 
Kan priset bli ett fall för CSR? 
Vi måste alla vara beredda att betala högre priser, inte suga ut ett land på deras resurser och 
sen gå vidare. På Indiska har vi inte lika höga marginaler som andra företag för att vi vill ge 
ett rättvist pris till leverantörerna. Man måste balansera pris, kvalitet och miljö. Jag avundas 
inte de som räknar på det för det finns väldiga svårigheter.  
 
Är det bättre med lite hållbart arbete än ingenting alls? 
Ja, allt är bättre. Många frågar mig; ”Vad kan jag göra som konsument?” då menar jag alltid 
att alla kan ifrågasätta vad ett plagg kommer ifrån etc. Men jag är inte bättre än någon annan. 
Jag köper inte bara ekologiskt och rättvist. Men det är så vi människor fungerar.  
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BILAGA 2 
Frågor skickade till de fem företagen 

1. Vet du vad CSR är?  
 
 

2. Tycker du att det är viktigt?  
 
 

3. Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? (följdfråga vid intervju) 
  
 

4. Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling?  
 
 

5. Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna arbeta med 
CSR och hållbart arbete?  
 
 

6. Arbetar ert företag med CSR och hållbar utveckling? Hur?  
 
 

7. Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
 
 

8. Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
 
 

9. Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av hållbart 
arbete? Varför?  
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BILAGA 3 
Svar från företag 1  
 
1.     Vet du vad CSR (Corporate Social Responsibility) är? 
JA 
 
2.     Tycker du att det är viktigt? 
JA 
 
3.     Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
    Jag tycker att allt hänger ihop. Allt man gör påverkar antingen miljön eller människor, det 
går i en cirkel. 
 
4.     Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling? 
Nej, men ett år branschutbildning på sustainable fashion academy” tillsammans med H&M, 
Lindex, Wendy, Hägglöfs etc. etc.… + ”hållbarhetsfokus” i Textilekonom 
 
5.     Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna arbeta 
med CSR och hållbart utveckling? 
JA, särskilt anpassad för vad just små företag kan åstadkomma med små medel och 
upplysning om tabbar som är lätta att göra i just små företag. Eller sådant som leverantörerna 
ofta smyger med och som små företag skall vara extra uppmärksamma på. 
 
6.     Arbetar ditt företag med CSR och hållbar utveckling? Om ja, hur? 
Väldigt begränsat pga. tidsbrist och kunskapsbrist 
 
7.     Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
JA, alla skall jobba med det 
 
8.     Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
JA, COC och bra lev-avtal etc. Även kontrollera kemikalier i större utsträckning så att de inte 
finns i produktionen eller att leverantörerna utsätts för dessa etc. etc., 
 
9.     Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av 
hållbart arbete? Varför? 
Ja, utbildningen på sustainable fashion academy var till stor del sponsrad av just H&M. De 
stora företagen har störst inflytande och makt på både konsument och leverantör och vill inte 
dom ändra på sig så är det svårt att ändra attityden storskaligt. Det räcker inte med att alla små 
företag ändrar på sig. 
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BILAGA 4  
Svar från företag 2 

1.     Vet du vad CSR (Corporate Social Responsibility) är? 
Självklart. 
 

2.     Tycker du att det är viktigt? 
Jag tycker att det är väldigt viktigt, vi som arbetar i den här branschen med konsumtions 
produkter producerade i hela världen bär ett stort ansvar, som vi måste ta på allvar och 
ständigt hålla oss uppdaterade. 
 

3.     Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
För några år sedan handlade det mest om arbetsförhållanden i fattiga länder. Men i dag anser 
jag att det är så mycket mer. Vi måste arbeta med miljö, transport och även med information 
till slutkonsument för att öka medvetenheten i hela världen. Jag anser att kunden i västvärlden 
har blivit alldeles för bortskämd och kräsen, vi borde kunna betala mer för produkter 
producerade under rätt former. 
 

4.     Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling? 
Nej, inte mer än det som ingått i lite kurser på mina jobb. 
 

5.     Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna arbeta 
med CSR och hållbart utveckling? 

Ja, absolut. Och kontinuerlig utbildning, det händer saker inom området dagligen. 
 

6.     Arbetar ditt företag med CSR och hållbar utveckling? Om ja, hur? 
Helt ärligt – inte så mycket som vi borde! Vi köper recycled och ekologiska metereal när vi 
kan. Vi har ett Code of Conduct som alla våra fabriker signerar innan vi startar ett samarbete.  
 

7.     Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
Absolut. Jag tycker att det borde finnas mer hjälp att få för oss på mindre företag. De tjänster 
som finns är allt för dyra för oss. 
 

8.     Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
Ställa större krav på leverantörer. Absolut inte köpa produkter/varor som man inte vet vart de 
kommer från. Man borde kunna gå ihop alla småföretagare och göra en gemensam insats, fler 
gör större skillnad. 
 

9.     Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av 
hållbart arbete? Varför? 

Det tycker jag absolut. H&M till exempel har en hel avdelning som arbetar med CSR – dom 
borde kunna dela med sig till oss mindre. Det handlar om världen, inte om business i detta 
fall.  
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BILAGA 5 
Svar från företag 3  

 
1.    Vet du vad CSR är? 

Corporate Social Responsibility, ansvarfullt företagande inom ekonomiska, sociala 
miljömässiga frågor. 
 

2.    Tycker du att det är viktigt?  
Självklart 
 

3.    Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
För oss på företaget handlar det i stor del om hur vi kan påverka våra leverantörer att uppträda 
och verka på ett ansvarsfullt sätt. 
 

4.    Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling?  
Nej, mer än seminarier och genom mitt arbete. 
 

5.    Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna 
arbeta med CSR och hållbart arbete?  

Eventuellt 
 

6.    Arbetar ert företag med CSR och hållbar utveckling? Hur?  
Vi fokuserar stora delar av det arbetet på att försöka upprätthålla en god kontakt med våra 
leverantörer i Asien och försöka påverka dem att handla ansvarsfullt. I Asien handlar det mest 
om de miljö och sociala faktorerna som behöver arbetas med. Alla våra leverantörer får skriva 
under våra kontrakt som innehåller både CSR-krav både på den sociala, miljömäss och 
ekonomiska sidan.   
 

7.    Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
Alla skall bidra om det går på något sätt. Stor som liten. 
 

8.    Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
Det är ju ett ständigt arbeta som finns på vår agenda och varje gång vi är ute på fabrikerna så 
försöker vi säkerställa så att våra kontrakt följs.  
 

9.    Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av 
hållbart arbete? Varför?  

Självklart har de stora större förutsättningar att påverka, då de om inte annat är på fler fabriker 

och även kan sätta större press på fabrikerna så att kraven efterföljs.
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BILAGA 6 
Svar från företag 4 

1.     Vet du vad CSR (Corporate Social Responsibility) är? 
NEJ men kan gissa mig till att det har att göra med hållbarhet och etik. 
 

3. Tycker du att det är viktigt? 
JA 
 

3.     Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
Att ta hänsyn till så mycket som möjligt. 
 

4.     Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling? 
 Nej 
 

5.     Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna arbeta 
med CSR och hållbart utveckling? 
Framförallt mer tid. Små företag har i stort sett alltid tidsbrist, och har svårt att lägga 
extra timmar på utbildningar och att hitta nya leverantörer. Dessutom är det (vår 
erfarenhet) inte speciellt stor efterfrågan hos kund, att köpa dyrare plagg i mindre 
moderna kvalitéer (som det ofta är när det är ekologiskt etc.). 
 

6.     Arbetar ditt företag med CSR och hållbar utveckling? Om ja, hur? 
Enstaka tyger som ändå lyckas hålla en viss modegrad och pris. Samt endast 
produktion inom Europa. 
 

7.     Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
I en drömvärld absolut, men i praktiken är det väldigt svårt. Det måste ske förändring 
hos suppliers (tyg) och även slutkund. Slutkunden avgör i slutändan vilket pris den är 
villig att betala. Små modeföretag kämpar för sin överlevnad och tror att dom allra 
flesta har svårt att avsätta tid till CSR. 
 

8.     Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
Vet ej då jag är osäker på var CSR exakt innebär. 
 

9.     Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av 
hållbart arbete? Varför? 

Ja för att dessa kan påverka slutkunden på ett annat sätt än vad mindre modeföretag kan. Inga 
stora förändringar kan ske förrän pöbeln är införstådd. Större företag har även större 
produktioner och kan bidra till större katastrofer eller större förbättringar. 20m tyg är 
marginellt jämfört med 200 000 m tyg som de större företagen kan beställa. Större företag har 
även en inarbetad struktur och kapital som gör att de kan investera på ett annat sätt än små 
företag. Suppliers är intresserade (som alla andra) av att tjäna pengar, och bryr sig inte om att 
utveckla CSR material till små kunde
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BILAGA 7 
Svar från företag 5  
 
1. Vet du vad CSR är? 
Corporate Social Responsibility, det handlar om att ta ansvar och detta kan göras på ett flertal 
olika sätt bl.a. genom att arbeta med hållbarhet, miljöavtryck.  
 
2. Tycker du att det är viktigt? Varför? 
Som samhällsengagerad 80-talist står medvetna och ansvarstagande val i fokus både privat 
och professionellt. Jag tycker det är en viktig del att implementera i företaget och en vilja att 
göra rätt för sig kommer för oss inifrån, det är inget vi gör för att vår konsument efterfrågar 
ansvarstagande utan för att vi själva tycker det är viktigt. Vi är uppväxta i en generation där 
snabb konsumtion verkligen satt sin prägel därför har många av oss varit med som en del av 
en motreaktion och motrörelse till denna negativa utveckling. Syftar då “överkonsumtion” 
och dess inverkar på miljön framförallt. 
 
3. Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
 Ansvarsfullt arbete generellt. Att försöka inkorporera frågeställningar om CSR och hållbarhet 
i allt arbete vi gör, i synnerhet när det kommer till produktion och kollektionsutveckling. 
Detta gäller att i den mån man kan verkligen försöka välja sina producenter och material 
omsorgsfullt med ett kvalitets och hållbarhetstänk. Vad gäller överkonsumtion och hållbarhet 
är det svårt att ha full kontroll som litet företag men vi fokuserar mycket på att leverera 
maximal kvalitet och jobba med europeiskt produktion då det ger oss möjlighet att ofta 
besöka dem och hålla koll. Europeisk standard är också något bättre generellt. 
 
4. Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling?  
 Mest bara allmänt samhällsintresserad har dock viss utbildning i att bygga ISO 14000 
miljöledningssystem.  
 
5. Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna arbeta med 
CSR och hållbart arbete?  
Svår fråga, jag tycker man som privatperson ska ta ansvar. Jag tror CSR måste komma inifrån 
en själv på något sätt annars är det svårt att jobba med det på riktigt. Mindre företag har det 
också alldeles för tufft för att kunna prioritera den här typen av frågor. 
 
6. Arbetar ert företag med CSR och hållbar utveckling? Hur?  
Vi har mycket kvar men vi arbetar genom framförallt “Transparens”, ständigt kvalitetsfokus 
(vi har en kvalitetsvision), arbeta med leverantörer som uppfyller vår kravbild, vi köper också 
3 poliosprutor av UNICEF vid varje köp på vår web shop.  
 
7. Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
 Jag tycker CSR är en självklar del för ALLA företag, stora som små. Sen i vilken 
utsträckning man gör det beror på företaget i övrigt, lönsamhet osv. 
 
8. Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
 Jag förespråkar framförallt att göra kvalitet och att undvika fast fashion, vi förbrukar jordens 
resurser på ett hutlöst sätt för tillfället och det måste få ett slut. Mindre kvantitet högre 
kvalitet. H&M gör 500miljoner plagg om året. 
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9. Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av hållbart 
arbete? Varför? 
Självklart vågar nästan säga att det borde vara olagligt att inte göra det. Vi har alla ett ansvar 
för kommande generation och de människor som sliter runt hela industrin med allt från att 
skörda bomull till sömnad.  
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BILAGA 8 
Svar från företag 6  

1. Vet du vad CSR är? 
Vi har stor koll på CSR.  
 
2. Tycker du att det är viktigt? Varför? 
Det är otroligt viktigt att arbeta med CSR. 
 
3. Vad betyder CSR och hållbart arbete för dig? 
Vi värdesätter hållbar utveckling högt och har sedan start velat växa på ett hållbart sätt.  
Det betyder mycket för oss att ta sitt ansvar i den textila branschen för framtiden. 
 
4. Har du någon utbildning inom CSR och hållbar utveckling? 
Alla i företaget har utbildning på området från Textilhögskolan. 
 
5. Krävs det mer utbildning på området för att mindre modeföretag ska kunna arbeta med 
CSR och hållbart arbete?  
Det krävs alltid mer utbildning på området CSR. Detta för att lära sig nya tillvägagångssätt i 
arbetet kring dessa frågor. 
 
6. Arbetar ert företag med CSR och hållbar utveckling? Hur?  
Vi har gjort ett aktivt val i att behålla all tillverkning samt produktutveckling i vår närmiljö. 
Detta för att ha kontroll och veta hur och vilka vi arbetar med för att detta ska ske på bästa sätt 
både för de i företaget men även samarbetspartners. Det är så långt vi kommit idag. 
 
7. Tycker du att ni som är ett mindre modeföretag ska arbeta med CSR? Varför? 
Självklart val: ja. Idag behöver vi öka medvetenheten hos våra kunder och främjar vi inte rätt 
saker finns ingen hållbarhet i ens tillväxt. 
 
8. Ser du något sätt som man kan inkorporera CSR i företagets arbete? 
Ja, på många olika sätt, det gäller bara att finna ett eller några sätt att börja för att komma 
igång, man behöver läsa på. 
 
9. Tycker du att större modeföretag borde ta ett socialt ansvar för utvecklingen av hållbart 
arbete? Varför? 
Lika självklart som ett litet men ännu viktigare då man bör föregå med gott exempel och har 
så otroligt många människor under sitt ansvar. Väljer man rätt från början och arbetar mot 
hållbarhet, både miljömässigt och med sociala frågor till exempel, så kan det bara gå rätt till i 
slutändan också. 
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BILAGA 9 
Intervju med hållbarhetskonsulten Elina Fraenkel 22 maj 2015 

Varför arbetar du som hållbarhetskonsult? 
Jag har alltid haft ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och ville därför arbeta med det. Min 
känsla var att det tar väldigt lång tid med allt i kommunen, t.ex. när det kommer till att 
förändra det hållbara arbetet, därför det kändes det roligt med den privata sektorn, jag anser 
att det är dem som står för förändring inte politiken.  
 

Hur kom du in på det spåret? 
Jag har läst en kandidat i ekonomi och en master i hållbarutveckling. Det kändes kul att starta 
eget, dessutom har jag inte hittat den typen av jobb att söka, det fanns inte. Så som vi ville ha 
det. Det kändes spännande att testa starta eget.  
 
Är det Big-business idag att vara hållbarhetskonsult? Blir man lätt anlitad? 
Det finns en del stora företag som håller med det mer tekniska biten. Miljöcertifikat för hus 
osv, det genererar mycket pengar för de konsultföretagen. ISO-certifieringar finns det också 
konsulter för. Företag som vill bli Krav och Svanen- certifierade, många sådana konsulter. 
Många konsulter håller även miljöutbildningar. Det är vanligt med analys för ett helt företag, 
hur de skulle kunna arbeta med det, det är ganska nytt. Det finns inget i Göteborg, så jag tror 
att vi är ganska ensamma där. 
 
Vad gör ni i ert företag? 
Tar fram en strategi efter att vi har gjort en nulägesanalys på företaget. Vissa har en utvecklad 
hållbarhetsstrategi men vi kan kolla på hur det efterfölj och hur de kan använda det som en 
konkurransfördel. Vissa företag har press på sig som kräver mer hållbart arbete. Vi gör även 
rapporteringssystem som de kan hjälpa till med. Längre fram vill de göra certifieringar också. 
Annars är det rådgivning, rapporteringar mot FN som har ett hållbarhetsinitiativ som heter 
Global Compact UNGC 
Stockholm - world favour. Verktyget är gratis som vi hjälper företag komma igång med.  
 
Är det mest stora eller små företag som hör av sig? 
Vi är anlitade av ett företag på 4000 anställda nu och en liten fastighetsägare med få anställda 
men många som bor i fastigheterna. Många små företag har inte pengar att lägga på stora 
engagemang, de måste växa sig större om de ska göra mer. Annars har vi haft fyra till 
femmanna företag.  
 
Vår kund som är över 10 anställda. Men små må bolag borde arbeta hållbart och ha en strategi 
för det. Det är för få som gör det. Det finns dem som håller på med det fast de gör inte 
tillräckligt. De vill göra något men samtidigt vill de inte lägga pengar på det. Vi tycker oss se 
att alla vill göra något idag. De vill ha lite tips på hur de kan göra förändring i deras arbete.  
 
Är det kostsamt att anlita CSR-konsulter? 
Vi tycker inte att det är det för företaget sparar mycket tid med att anlita oss. Det är ofta 

kostnadsbesparande att ta in någon som hjälper till med hållbarhetsfrågorna. Vi erbjuder en 

timme kostnadsfri rådgivning sen kommer vi fram till vad de ska göra. Efter det kostar varje 

timme 750: -/h. 
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Hur mycket tid/pengar måste ett företag lägga på det för att få en bra grund på sitt hållbara 
arbete? 
Svårt att säga eftersom det är så individuellt. Iaf börja spåna och har någon utgångspunkt. Så 
att frågan iaf diskuteras.  
 
Vad tycker du om att mindre modeföretag inte anser att de har tid eller ekonomiska 
resurser för ett CSR-arbete? 
Jag hoppas att kundmedvetenheten ökar och att de därför vill ändra sig. Vill man överleva 
måste man väga in hållbarhetsbitarna. Vad händer när kunden ställer frågor och de inte har 
vettiga svar? Då kan det bli dåligt för företaget. Som sagt anser jag att det ligger många 
kostnadsbesparingar på att ha ett hållbart arbete. Ofta kan det vara att ha leverantörerna 
närmare för att minska transportkostnaderna, det behöver inte alltid bli dyrare, snarare 
tvärtom. Självklart går det inte att säga hur mycket de sparar men det är en bra 
företagsuppbyggnad på långsikt, vilket genererar i mer pengar. 
 
Blir hållbarhetsstrategin genuin om man anlitar en konsult? 
Många företag slänger upp en policy och säger att alla ska jobba runt den men det är svårt. Vi 
rekommenderar företag att börja med rimliga mål, kortsiktiga som långsiktiga. Det kan vara 
allt från att se över delar av produktionen till att ha så här många certifierade leverantörer som 
de kan. Ofta börjar man med att se över kontoret, hur jobbar vi här? Har vi papperssortering 
eller annan sopsortering t.ex.? Det är viktigt att lägga det på rätt nivå från början. Sen se över 
hur det gick sen. På så sätt kan företaget nå större mål för varje år.  
 
Summan av allt är att förtag kan göra mycket med väldigt små medel. Om de börjar med små 
förändringar kan de med tiden växa till större. De kan börja mäta vad de har för utsläpp på 
sina fabriker, dokumentera det och sen se över vad de kan göra annorlunda. Det är en start på 
någonting som ofta blir en stor förändring i slutänden. Sen är det självklara saker som varför 
ta flyget mellan Stockholm och Göteborg när de kan åka tåg? Sådana kan till och med spara 
pengar. Sätta press hemma först är det bästa tipset. 
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BILAGA 10 
LOGGBOK 

Arbetet med uppsatsen har gjorts kontinuerligt sedan kursstart. Båda författarna har deltagit i 
arbetet som har fördelats jämt.  

Vecka 15 
Tisdag 7/4 
 
 
 
Onsdag 8/4 
 
 
 
 
Torsdag 9/4 
 
 
 
Vecka 16 
Måndag 13/4  
 
 
 
Torsdag 16/4 
 
 
 
 
Fredag 17/4 
 
Söndag 18/4 
 
 
 
Vecka 17 
Måndag 20/4 
 
 
 
Tisdag 21/4 
 
 
 
 
Onsdag 22/4 
 
 
 

 
Skrivit planeringsrapport 
Skapat en enkät för konsumenter 
Börjat söka efter vetenskapliga artiklar och annat underlag 
 
Träffat Lars för att gå igenom enkäten för konsumenter  
Läst vetenskapliga artiklar  
Möte med David Eriksson angående ämnet CSR 
Föreläsning med Renée Andersson som är CSR-ansvarig på Indiska 
 
Möte med Lars Strömberg för att diskutera upplägg på enkät till 
konsumenter 
Läst vetenskapliga artiklar 
 
 
Söker vetenskapliga artiklar och sammanställer informationen 
Skickat iväg mail till mindre modeföretag  
Väljer att inte göra en egen kundundersökning 
 
Mailar handledare igen och hoppas på svar denna gång 
Sammanfatta artiklar om starten för CSR-arbete 
Mailat fler mindre modeföretag 
Möte med vår handledare Gunnar Wramsby 
 
Söker vetenskapliga artiklar och sammanställer informationen 
 
Skrivit frågor som ska ställas till anställda på mindre textila företag 
Mailat mindre modeföretag 
Skriver på uppsatsen 
 
 
Skriver på uppsatsen 
Ringer företag och ber att få skicka frågorna till dem med 
 
 
Försöker att få kontakt med Renée Andersson som är CSR-ansvarig på 
Indiska 
Fått svar från anställda på mindre modeföretag 
 
 
Mailat anställda på mindre modeföretag 
Skriver på uppsatsen 
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Torsdag 23/4 
 
 
 
Fredag 24/4 
 
Lördag 25/4 
 
Vecka 18 
Måndag 27/4 
 
 
Tisdag 28/4 
 
Onsdag 29/4 
 
 
 
Fredag ⅕  
  
  
Lördag ⅖  
  
  
Vecka 19 
Måndag ⅘   
 
Onsdag 6/5    
 
Fredag 8/5 
 
 
Tisdag 9/5  
 
Vecka 20 
Tisdag 12/5 
 
Onsdag 13/5 
 
Torsdag 14/5 
 
Söndag 17/5 
 
Vecka 21 
Måndag 19/5  
 
 
Tisdag 20/5 
 
Torsdag 22/5 

Kontaktar Renée Andersson som är CSR-ansvarig på Indiska för ett 
telefonmöte, bestämmer måndag 27/4 
Skriver på metod delen och teoretiskreferensram 
 
Skrivit på uppsatsen i inledning och teoretisk referensram 
 
Lade in uppsatsen i ett Word-dokument inför handledning med opponering  
 
 
Handledning med Gunnar Wramsby 
Intervju med Renée Andersson på Indiska  
 
Sammanställer intervjun från Renée Andersson 
 
Fått svar från anställda på mindre modeföretag 
Sökt information om olika ståndpunkter för CSR - negativt/positivt 
Skrivit på teoretisk referensam 
 
Skrivit på teoridelen 
Börjat sätta ihop arbetet med rätt utformning inför halvtidspresentation 
 
Fortsatt skriva på uppsatsen 
Satt ihop dokumentet och skickat in 
 
 
Gjort Powerpoint för halvtidspresentation 
 
Halvtidsredovisning och opponering 
 
Arbetat på ändringar utefter kommentarerna från opponeringen  
Fått svaranställda på mindre modeföretag  
 
Mailar ut till fler företag som ska svara på frågorna 
 
 
Mailar fler företag 
 
Fått svar från anställda på mindre modeföretag 
 
Gör en checklista på allt som måste göras 
 
Mailkontakt med Andy Ritchie, lärare på Sino British Collage i Shanghai 
 
 
Fortsatt kontakt med Andy Ritchie. Sammanställer svaren från intervjuerna 
Skickar frågor till företag 
 
Möte med Joel Peterson 
 
Omarbetat uppsatsen  
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Fredag 23/5 
 
 
Vecka 22 
Onsdag 27/5 
 
Torsdag 28/5 
 
 
Fredag 29/5 
 
 
Vecka 23 
Onsdag 3/6 

Telefonintervju med Elina Fraenkel som är hållbarhetskonsult 
Arbetat på uppsatsen 
 
 
Arbetat på uppsatsen 
 
Träffat vår nya examinator David Eriksson 
Arbetat på uppsatsen 
 
Gjort sista ändringarna på uppsatsen, läst igenom och skickat in på 
Pingpong 
 
 
Gjort sista ändringarna efter opponering och kommentarer från examinator 
 
 

 
 

 
 


