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Abstract 
Since the 1950’s Corporate Social Responsibility (CSR) has been studied and redefined over 
and over again. It is of increasing importance to implement CSR in the daily corporate 
activities in companies, within most of the business sectors. There is still no unified definition 
of CSR and there are studies showing that companies find difficulties in how to implement a 
CSR agenda. Furthermore a significant part of the world’s total of companies is constituted by 
small and medium-sized enterprises (SME), and they thereby have an impact of importance 
when it comes to a country’s financial position. SMEs dominate the economy in general, and 
the textile industry more specific. The purpose of this thesis has accordingly been set to 
elaborate the debate concerning the work with, and objectives of, CSR in SMEs within the 
Swedish textile industry. 
 
Qualitative interviews have been conducted with five different SMEs operating within the 
Swedish textile industry. The gathered data has been analyzed using two well-established 
theories; the legitimacy theory and the stakeholder theory. Additionally previous research 
concerning the subject has been used throughout the analysis. As a result it can be concluded 
that that the social and environmental responsibility adopted by the companies is as wide as 
the up to present known definition of CSR itself. 
 
This thesis will henceforth be given in Swedish. 
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III 

Sammanfattning 
Corporate Social Responsibility (CSR) har sedan 1950-talet varit ett fenomen som studerats 
och omdefinierats otaliga gånger. Det blir allt viktigare för företag inom de flesta sektorer att 
integrera CSR i den dagliga verksamheten. Än idag finns dock ingen enhetlig definition och 
det finns undersökningar som visar att företag upplever att det är svårt att veta hur man enligt 
praxis implementerar ett CSR-arbete. Vidare utgör små och medelstora företag (SMF) en 
signifikant del av världens företag, och de har därmed en betydande påverkan av ett lands 
ekonomi. Vidare dominerar SMFs både ekonomin generellt och textilindustrin mer specifikt. 
Syftet med denna studie har således ämnat bidra till en fördjupad diskussion kring SMFs inom 
textilindustrin och deras arbete med, samt motiv till, CSR. 
 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem olika företag som går under definitionen SMF 
och är verksamma inom textilbranschen i Sverige. Den insamlade empirin har analyserats 
med hjälp av två väl inarbetade teorier; legitimitetsteorin samt intressentteorin. Utöver dessa 
har tidigare forskning på området tillämpats vid analysen. Detta har resulterat i ett 
konstaterande att det sociala och miljömässiga ansvaret som tar sig uttryck hos företagen är 
lika brett som hittills framtagna definitioner av CSR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Små och medelstora företag, Textilindustrin, 
Intressentteorin, Legitimitetsteorin. 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet ges en introduktion till uppsatsens ämne samt en problemdiskussion. Även 
problemformulering, syfte, avgränsningar och begreppsförklaringar tas upp i detta kapitel. 
 

1.1 Introduktion 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är något som med tiden blivit allt viktigare för företag 
inom de flesta sektorer (Ayuso, Roca & Colomé 2013; Carroll & Shabana 2010; Jenkins 
2009; Justitiedepartementet 2014). Krav från såväl konsumenter som regering ökar och det 
kan nästintill ses som oacceptabelt för företag att inte inkorporera CSR i den dagliga 
verksamheten (Andersson 2013; Jakobsson 2014). Textilindustrin har agerat relativt långsamt 
när det kommer till att integrera CSR trots att industrin har en signifikant påverkan på miljön 
(Ritch 2015) genom stor användning av vatten, energi och kemikalier samt genom generering 
av växthusgaser i produktionssteget (Pedersen & Andersen 2015). Vidare uppmuntrar 
industrin med sina förhållandevis låga priser till impulsiva köp vilket kan ses som en motpol 
till CSR. Detta leder till ökad konsumtion och textilavfall (Pedersen & Andersen 2015; Ritch 
2015). Vidare anklagas textilindustrin för exploatering av arbetskraft (Ertekin & Atik 2015; 
Ritch 2015). I och med katastrofer som exempelvis Rana Plaza i Bangladesh 2013, där 1100 
människor miste livet (Pedersen & Andersen 2015), väcktes frågor kring företags ansvar i 
produktionsländerna i olika medier (Clean Clothes Campaign u.å). 
 
Enligt Choi och Li (2015) har dock den globala CSR-trenden lett till att textilföretag försöker 
förändra sina verksamhetsstrategier för att kunna implementera ett CSR-arbete. Företagen har 
börjat se över bland annat sina materialval, returpolicys och sina värdekedjor (ibid.). Jenkins 
(2009) menar att motiven är starkare att engagera sig i CSR för stora företag, då strålkastarna 
lyser extra starkt på dessa. Små och medelstora företag (SMF) håller sig relativt osynliga och 
riskerar inte ett dåligt rykte på samma sätt (ibid.) trots att de beräknas vara bidragande till ca 
64 % av den totala miljöpåverkan inom EU (Blundel, Monaghan & Thomas 2013). Jenkins 
(2009) skriver vidare att SMFs traditionellt sett inte har varit framgångsrika inom CSR men 
att företagen bör utnyttja möjligheterna som uppkommer från CSR och genom detta nå 
affärsmässiga fördelar.  
 
Vägledning för vad som ingår i arbete med CSR finns exempelvis både genom Global 
Reporting Initiative (GRI) (Global Reporting Initiative (GRI) 2014) och en lagändring som 
gäller från och med 1 juli 2016 då det blir tvingande för stora företag och företag av allmänt 
intresse att lämna en årlig hållbarhetsrapport (Justitiedepartementet 2014). Användningen av 
GRI är frivilligt (GRI 2014) och lagändringen gäller inte för SMFs men det behöver inte 
betyda att SMFs inte kan följa dessa. Vidare är CSR ett brett område och det finns många 
olika definitioner på vad CSR egentligen betyder (Dahlsrud 2008; Kim, Kim & Tam 2015; 
Sheehy 2015; Sweeney & Coughlan 2008). Detta kan vara en bidragande faktor till att det blir 
svårt att förhålla sig till vad som ingår och vad som bör prioriteras vid engagemang inom CSR 
och det finns många olika infallsvinklar att förhålla sig till (Dahlsrud 2008).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
I akademiska debatter och i affärsmiljöer har hundratals koncept och definitioner lagts fram 
som syftar till ett mer humant, etiskt och transparent sätt att arbeta på (van Marrewijk 2003). 
Trots att konceptet CSR har omdefinierats, granskats och utmanats otaliga gånger sedan 1950-
talet finns det ingen enhetlig definition av CSR (Carroll 1999). Det har således skett många 
försök att utveckla en mer konkret definition på CSR genom tidigare forskning (Carroll 1999; 
Elkington 1997; van Marrewijk 2003; Matten & Crane 2005; Moir 2001). Enligt Murillo och 
Lozanos (2006) kvalitativa fallstudie på spanska SMFs har företagen svårigheter med att 
förstå innebörden av begreppet CSR såväl som att kommunicera deras CSR-arbete till interna 
och externa intressenter. Variationen av definitioner orsakar otydlighet när det kommer till 
hur CSR bör definieras, implementeras och mätas av företag (Kim, Kim & Tam 2015). Enligt 
van Marrewijk (2003) behövs en klar och opartiskt definition för att nå en stark grund för 
företags fortsatta utveckling av hållbarhetsarbete och synnerligen dess implementering. 
Liknande resultat framkom också i en studie gjord av Sheehy (2015).   
 
Enligt Lee, Herold och Yu (2015) dominerar SMFs ekonomin generellt och textilindustrin 
mer specifikt. SMFs utgör över 90 % av de totala företagen globalt och sysselsätter över 50 % 
av arbetskraften inom den privata sektorn. I Sverige bidrar SMFs med 55,5 % av landets 
ekonomiska välfärd och står för 63,5 % av arbetskraften. Detta tyder på SMFs betydande roll i 
den europeiska ekonomin (ibid.). I en fallstudieundersökning gjord av Castka, Balzarova, 
Bamber och Sharp (2004) på SMFs i Storbritannien framkom det att många av dessa företag 
ofta redan ägnar sig åt en mindre del av något som kan ses som CSR-arbete utan att vara 
medvetna om det. Liknande tankar uppges av Matten och Moon (2008). Enligt 
undersökningen av Castka et. al. (2004) upplever företagen att det finns för många olika 
rådgivande organisationer som överlappar varandra och att de ser svårigheter kring hur de kan 
finna information kring hur implementering och arbete med CSR bör ske samt vilket som 
enligt praxis är bästa genomförande. Vidare finns ingen generell verksamhetsmodell för CSR 
som fungerar för alla SMFs och därför är det viktigt med en förståelse kring de unika 
organisatoriska egenskaper företaget besitter innan en implementering av CSR sker (Pedersen 
& Andersen 2015). Tilley (2000) påstår att SMFs är mindre versioner av stora företag och att 
det är fullt möjligt att skala ner CSR-modeller, anpassade för stora företag, för att passa 
SMFs. Preuss och Perschke (2010) invänder och menar att det finns svårigheter med att 
applicera sådana CSR-modeller på SMFs, bland annat på grund av att SMFs har karaktärsdrag 
från såväl stora som små företag. Arena och Azzone (2012) menar att det är allmänt 
accepterat att hållbarhetsrapportering är ett väsentligt verktyg att använda för att kunna 
genomföra proaktiva miljömässiga och sociala strategier. Genom detta kan företag nå 
ekonomiska fördelar till följd av mer hållbara val. Vidare menar de att de flesta verktyg som 
finns tillgängliga för att stödja företag vid utveckling av hållbarhetsrapporter dock är 
framtagna med stora företag i åtanke. Således är dessa verktyg mer användbara för stora 
företag då SMFs kan ha svårigheter att införa dessa (ibid.). 
 
Lamberti och Noci (2012) kom i en studie av ett medelstort företag i Italien fram till att det är 
etiska perspektiv som uppmuntrar företaget till ett mer strategiskt arbetssätt med CSR. Vidare 
konstaterar Preuss och Perschke (2010), vid en studie av ett medelstort företag, liknande 
resultat där företaget inte enbart fokuserar på vinst utan besitter en genuin omsorg för 
människor. Motsägelsefullt konstaterar Vo, Delchet-Cochet och Akeb (2015) i en 
undersökning på franska SMFs motiv, när det kommer till att integrera CSR i deras 
affärsstrategi, att det ekonomiska motivet var det mest framträdande i jämförelse med det 
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sociala och det miljömässiga. Vo, Delchet-Cochet och Akeb (2015) menar att arbetet med 
CSR kraftigt skiftar inom SMF-sektorn och påstår att miljölagstiftningar inte motiverar SMFs 
till att integrera CSR i sin affärsstrategi. Vidare menar de att formella system och standarder 
kan underminera ansträngningen för SMFs att implementera CSR. I en undersökning gjord av 
Lee, Herold och Yu (2015), på svenska SMFs CSR-arbeten, uppmärksammade de att ägaren 
är en viktig drivkraft när det kommer till att utöva CSR. Motivationen till CSR och val av 
CSR-aktiviteter influeras av ägarens personliga värderingar och initiativ. I likhet med detta 
menar Perry och Towers (2009) att medan större företag institutionaliserar CSR med 
organisationsstrukturer, kulturer och politik är CSR i SMFs främst beroende av värderingar 
och engagemang från den nuvarande ägaren. Detta innebär att en implementering av, samt 
arbetet med, CSR i SMFs jämförelsevis kan te sig ojämnt. 
 
Enligt Lee, Herold och Yu (2015) har SMFs mindre press på sig att engagera sig i CSR-
aktiviteter då de får mindre uppskattning för eventuellt CSR-arbete, med tanke på att de syns 
mindre än stora företag. Åtgärder som att hitta alternativa material och processer, använda sig 
av återvunna material, påverka arbetsförhållanden i fabrikerna samt påverka 
konsumentbeteenden är ofta kostsamma och kan anses ge ett sämre slutresultat och marginal 
av den enskilda produkten.  Även om företag vill bidra till mindre konsumtion (Castka et. al.  
2004), är det konsumtionen som håller företaget levande (Perry & Towers 2013). Enligt Perry 
och Towers (2009) är större företag bättre lämpade att implementera CSR än mindre företag, 
som har svårare att överkomma hinder så som brist på resurser, bristande medvetenhet kring 
deras intressenters behov och bristande förhandlingsläge mot sina leverantörer. I linje med 
Perry och Towers (2009) menar Blundel, Monaghan & Thomas (2013) att SMFs besitter 
interna och externa hinder när det kommer till att implementera CSR. Enligt Jenkins (2009) är 
det främsta problemet för SMFs när det gäller att inkorporera CSR i arbetet den finansiella 
aspekten, det krävs såväl finansiella resurser som utökad arbetsstyrka som specialiserar sig på 
CSR samt tid för att kunna införa ett väl fungerande CSR-system. För många SMFs går den 
dagliga verksamheten ut på att överleva finansiellt då marginalerna är små och utrymmet för 
att minska dessa är litet (ibid.). Det kan dock tilläggas att enligt Lee, Herold & Yu (2015) står 
SMFs för 99,9 % av alla företag i Sverige, vilket indikerar att diskussionen kring SMFs 
engagemang med CSR-aktiviteter blir allt viktigare.  
 
Arbete med CSR är inte lagstadgat och hållbarhetsrapportering är fortfarande frivillig för 
SMFs i Sverige (Justitiedepartementet 2014). I en studie om småföretags sociala 
ansvarstagande, gjord av Spence (2016), framkom att forskning kring CSR på småföretag 
hittills har varit ett från huvudområdet avlägset ämne. Vidare används flertalet definitioner för 
att kontextualisera CSR, vilket betyder att fenomenet saknar en enad och tydlig beskrivning 
som i sin tur leder till att definitionerna misslyckas i att ge företag guidning i hur området bör 
hanteras (Dahlsrud 2008). 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vilket ansvar tar svenska små och medelstora företag, inom textilindustrin, för sin 
miljömässiga och sociala påverkan på samhället?  
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att utveckla och fördjupa förståelsen kring svenska små och 
medelstora företags CSR-arbete inom textilindustrin, motiv för detta samt hur det tar sig 
uttryck.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
CSR i direkt marknadsföringssyfte och problematiken kring så kallad greenwashing kommer 
inte att tas upp då denna studie fokuserar på innebörden av CSR och det ansvarstagande 
företag åtar sig i relation till begreppet. Den ekonomiska delen av CSR kommer inte heller att 
undersökas specifikt i denna studie. I studiens teoretiska ramverk tas legitimitetsteorin samt 
intressentteorin upp. Tillsammans med dessa teorier är det även vanligt att ta upp 
institutitionaliseringsteorin vilken här valts att uteslutas då denna inte ansågs lika relevant 
som ovan nämnda teorier för studiens syfte. 
 
Det kan förtydligas att denna studie inte ämnar ställa intervjuade företag mot varandra. Alla 
företag ryms inom definitionen för SMFs och det är därmed företagens information som 
helhet som utgör grunden för empiri och analys.  
 

1.6 Begreppsförklaringar 
 

1.6.1 Små och medelstora företag 
 
Till små och medelstora företag räknas företag som har färre än 250 anställda, en omsättning 
på 50 miljoner euro eller mindre, eller en balansomslutning på 43 miljoner euro eller mindre 
(Europeiska kommissionen 2015). 
 

1.6.2 Global Reporting Initiative 
 
GRI vägleder företag i hur de kan implementera stegen som skapar möjlighet till 
hållbarhetsrapportering. Den föreslår också olika aktiviteter som ett företag kan utföra för att 
belysa deras hållbarhetspåverkan samt vägledning för att stötta dessa aktiviteter (GRI 2014). 
 

2 Metod 
 
l metodkapitlet redovisas informationsbehov för studien, följt av val av metod, urval, 
intervjuguide, pilotstudie, genomförande, bearbetning av data samt etiska överväganden. 
Kapitlet avslutas med en metodreflektion.  
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2.1 Informationsbehov 
 
För att fördjupa diskussionen kring hur CSR kan te sig i och hur det kan användas av SMFs 
inom den svenska textilindustrin, såg vi ett behov av att tala med företagsrepresentanter med 
hållbarhetspositioner på, för studien, relevanta företag. 
 

2.2 Val av metod 
 
Vid val av metod har studiens omfattande empiri legat till grund. Syftet med denna studie är 
att få en djupare förståelse kring CSR, dess motiv och uttryck i SMFs inom den svenska 
textilindustrin. Det är en beskrivande studie som ämnar nå en djupare förståelse av fenomenet. 
Studien har därför en kvalitativ ansats där kvalitativ data har samlats in, vilket enligt Bryman 
och Bell (2014, s. 411) i många fall används vid beskrivande studier där en djup förståelse 
ligger i fokus. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) menar att kvalitativ forskning kan ha flera 
olika syften där ett av dessa är att beskriva ett fenomen. Bryman och Bell (2014, s. 390) 
menar att kvalitativ forskning handlar om att skapa förståelse för den sociala världen, vilket 
forskare gör genom ett tolkningsperspektiv. Då vår avsikt bland annat är att undersöka motiv 
hos företagen lämpar sig även, enligt Denscombe (2010, s.104), en kvalitativ ansats för 
datainsamlingen där ord snarare än siffror bidrar till forskarens tolkning (Bryman & Bell 
2014, s. 390). 
 
Då det går att utläsa att flera teorier konkurrerar inom begreppet CSR har en öppenhet för att 
se samband och mönster som uppkommit ur empirin funnits med. Således har en abduktiv 
ansats valts då studien har grundats i empiri, utan att därmed avvisa teorier, något som enligt 
Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) stämmer in på beskrivningen. En abduktiv studie är ett 
slags växelverkande samspel av en induktiv och en deduktiv ansats men som till skillnad från 
dessa inbegriper abduktion förståelse. Abduktion utgår från empiriska data men kan 
kombineras med studier av tidigare teorier vilket jämfört med induktion och deduktion kan 
ses som mer realistiskt och mångsidigt (ibid. s. 42). Det från början föreslagna övergripande 
mönstret när det kommer till teorier har justerats och förfinats under processens gång vilket 
även det stämmer överens med Alvesson och Sköldbergs (1994, s. 42) beskrivning av 
abduktion. I studien används accepterade teoretiska modeller och begrepp som konkurrerar 
inom konceptet CSR så som legitimitetsteorin och intressentteorin. En tolkning av 
datamaterialet har således skett med hjälp av bland annat dessa teorier. 
 
Vi ämnar ge “thick descriptions” (Geertz 1973 se Bryman & Bell 2014, s. 411) av de valda 
företagens CSR-arbeten för att kunna skapa en klar bild av skeendet. Metoden för insamling 
av studiens empiri har därför skett genom semistrukturerade intervjuer vilket möjliggör 
flexibilitet under intervjuprocessen vilket i kvalitativa studier är önskvärt (Bryman & Bell 
2014, s. 476). Detta innebär att intervjun är öppen för avvikande frågor om diskussionen tar 
en sådan riktning. Studien baseras enbart på primär empiri då all data i empirin insamlats vid 
de intervjutillfällen som genomförts hos företag under studiens gång. 
 

2.3 Urval 
 
Med hjälp av informanterna i urvalet har studiens syfte och frågeställning besvarats. Studien 
syftar som skrivet till att nå en djupare förståelse för de granskade företagens situation när det 
kommer till CSR för att sedan undersöka i vilken mån slutsatserna kan testas mot teorier och 
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tidigare forskning som är av intresse. Studien syftar således inte till att generalisera resultatet 
till en större population (Bryman & Bell 2014, s. 417). 
 
Studiens syfte går i linje med hur Bryman och Bell (2014, s. 451) beskriver kvalitativ 
forskning, vilket utesluter ett statistiskt representativt urval. Bryman och Bell (2014, s. 452) 
menar att ett målinriktat urval innebär att strategiskt välja ut informanter som är relevanta för 
studiens syfte, något som därmed tagits hänsyn till vid val av företag. För att få spridning och 
relevans i empirin har urvalet därav skett på ett målstyrt vis, närmare bestämt genom ett 
teoretiskt urval. Holme och Solvang (1997, s.101) menar att urvalet av informanter blir en 
avgörande del av studien då val av fel undersökningspersoner kan leda till att undersökningen 
blir otillräcklig i relation till utgångspunkten. 
 
Företagen för studien valdes utifrån följande kriterier; företaget går under den definition 
Europeiska kommissionen (2015) angett för ett SMF, företaget är verksamma på den svenska 
marknaden, företaget arbetar i någon utsträckning med CSR samt att företaget är av 
producerande karaktär, mer specifikt produktion av kläder, inom textilindustrin. Dessa 
informanter räknades bidra till att besvara forskningsfrågan (Yin 2013, s. 93). Endast företag 
som är verksamma på den svenska marknaden har valts ut för att säkerställa att företagen har 
samma regelverk och andra institutionaliserade förutsättningar. Övriga riktlinjer var att 
företagsinformanterna skulle vara involverade inom CSR-arbetet på företaget, men de 
behövde nödvändigtvis inte inneha liknande titlar. Detta för att informanterna skulle kunna ge 
utförliga och utvecklade svar. 
 

2.4 Intervjuguide 

 
Det avgörande med en intervjuguide är enligt Bryman och Bell (2014, s. 482) att den gör det 
möjligt för forskaren att nå flexibilitet i intervjun. Således var detta ett viktigt kriterium vid 
utformningen. Av betydelse var också att inte låta förutfattade meningar influera 
utformningen i hög grad. Detta då alternativa idéer och synsätt var önskvärt under 
datainsamlingens gång. Guiden har utformats med syfte att skapa flexibilitet och utrymme för 
informanternas utläggningar. Flexibilitet är något som Bryman och Bell (2014, s. 476) anger 
bör läggas tonvikt på i semistrukturerade intervjuer. 
 
Intervjuguiden inleds med att informanten får berätta om vad som ingår i dennes yrkesroll 
följt av frågor från samtliga nio frågekategorier som Kvale och Brinkmann (2014, s. 176) 
anser vara viktiga att inkludera vid intervjuer. Intervjuguiden som skapats består av totalt 37 
grundfrågor för att generera en så bred data som möjligt. Samtliga frågor berör syftet med 
studien men utan att forskningsfrågan i sig inkluderas. Frågorna är listade i den ordning vi 
ansåg vara logisk men ställdes inte alltid i samma ordning eller med samma formulering vid 
intervjuerna. Vi var istället öppna för att intervjuerna kunde ta en ny riktning men inom ramen 
för studiens syfte och frågeställning.  
 

2.5 Pilotstudie 

 
Bryman och Bell (2014, s. 276) menar att en pilotstudie är fördelaktig att genomföra innan 
datainsamlingen påbörjas för att undersöka att intervjufrågorna samt undersökningen i sin 
helhet fungerar bra. För att säkerställa att informanterna skulle uppfatta frågorna i 
intervjuguiden på ett korrekt sätt genomfördes därför en pilotstudie innan det faktiska 
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verkställandet. Pilotstudien genomfördes med en testinformant verksam som butikschef inom 
en stor koncern, i textilindustrin, som arbetar genomgående med CSR. Val av testinformant 
baserades på kriterierna att hen hade kunskap inom begreppet CSR och att hen hade likheter 
med de övriga informanterna i studien. Detta för att få relevanta synpunkter. 
 
Frågorna från intervjuguiden ställdes till testinformanten för att hen i direkt anslutning skulle 
kunna ge uttryck för sina tankar och funderingar kring guiden på ett konstruktivt kritiskt sätt. 
Under pilotstudien framkom det att ordningsföljden på intervjufrågorna inte kändes naturlig 
vilket därefter justerades, något som Bryman och Bell (2014, s. 277) anser lämpligt. Det 
resulterade i att intervjuguiden inleddes med mer generella frågor och avslutades med tyngre 
frågor rörande CSR. 
 
Pilotstudien gav erfarenhet när det kommer till intervjusituationen vilket har varit fördelaktigt 
då den gjorde oss tryggare i både situationen och i intervjuguiden.  
 

2.6 Genomförande 
 
Inledningsvis grundades denna uppsats på att samtliga författare läste in sig på området, både 
i media och i forskning, för att översiktligt kartlägga ämnet. Detta är något Fejes och 
Thornberg (2015, s. 29) rekommenderar för att tydliggöra fenomenet som ska undersökas.  
 
Tidigare forskning, studiens syfte och frågeställning samt relevanta teoretiska begrepp och 
modeller låg, för att säkerställa att studien utgick från relevant teori, till grund för 
utformningen av studiens intervjuguide. Dessa låg också till grund för studiens 
ändamålsenliga urval av informanter. För att urskilja för studien möjliga SMFs genomfördes 
en omfattande sökning av aktuella medier. Sökningen genomfördes inledningsvis genom en 
mer allmän avskanning av företag som på marknaden uppfattas som mer eller mindre 
hållbara, sedan utvecklades sökningen på respektive företags hemsida för att därifrån skapa en 
uppfattning av om, och i så fall hur, företaget arbetar med CSR eller hållbarhet. Sökning och 
beslutsfattande kring vilka företag som valdes gjordes i ett tidigt skede av studien för att på 
bästa sätt utnyttja den begränsade tid som fanns till förfogande samt för att maximera 
chanserna att boka in intervjuer med företagen. 
 
Den initiala kontakten med företagen skedde via mejl för att kunna ge informanten en 
möjlighet att utläsa studiens syfte och upplägg och vilken tid som skulle behöva avsättas för 
intervjun. Intervjuguiden mejlades sedan i förväg för att informanterna skulle kunna ta del av 
ämnet innan tidpunkten för intervjun för att i största möjliga mån kunna insamla så utförliga 
svar och reflektioner som möjligt. Två av intervjuerna ägde rum på plats på respektive företag 
och två av intervjuerna genomfördes via telefon. Slutligen genomfördes intervjun med ett av 
de fem företagen via mejl då företaget för tillfället befann sig i en tidspressad situation och 
alternativet hade varit att företaget istället hade fått avböja intervjun. Samtliga informanter 
fick muntligt lämna sitt godkännande till inspelning vid början av intervjun och fick 
garanterat att företaget samt intervjuad informant skulle få vara anonyma. Kvaliteten på 
inspelningarna har säkerställts genom att i förväg testa utrustningen samt genom användning 
av dubbel inspelningsutrustning, det sistnämnda i enlighet med Fejes och Thornbergs (2015, 
s. 203) råd för att undvika ofullständiga transkriptioner. Utöver inspelningarna antecknades 
relevant information ner vid intervjutillfället av de två intervjuare som ej ledde intervjun, 
detta för att i största möjliga mån undvika att någon information skulle utebli om exempelvis 
ljudet på inspelningen inte blev tillräckligt tydligt på något ställe. 
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18 företag kontaktades via mejl och fem av dessa valde att medverka i studien. Samtliga av 
informanterna var enligt grundplanen involverade i företagets arbete med CSR. Då tid och 
pengar var en bristvara kunde mer tid inte läggas på att insamla empiri från fler företag som 
hade kunnat vara intressanta att ha med. Det bör dock tydliggöras att uppsatsen trots detta är 
empiriskt tung.  
 

2.7 Bearbetning av data 
 
Det insamlas snabbt en riklig mängd med otymplig data i kvalitativa undersökningar då 
materialet bygger på beskrivningar i form av exempelvis intervjuanteckningar. Detta 
anser Bryman och Bell (2014, s. 574) vara en av de största utmaningarna med kvalitativ 
forskning. Insamling och bearbetning av data har därmed varit tidsmässigt omfattande i denna 
studie då insamlad data till största del ligger till grund för studien. Intervjuerna har haft en 
genomsnittlig längd på 61 minuter vardera. Av de fem genomförda intervjuerna insamlades 
fyra via ljudupptagning och krävde således en detaljerad transkribering för att se till att ingen 
information uteblev.  
 
Bearbetningen av det insamlade datamaterialet skedde genom en typ av kodning, där 
materialet kategoriserades in i begrepp och kategorier. Dessa kategorier har fått växa fram ur 
det insamlade materialet och har rubriksatts på ett för studien lämpligt sätt för att således 
skapa struktur i den omfattande empirin. Detta är något som varit av vikt då svårigheten i 
kvalitativ analys enligt Fejes och Thornberg (2014, s. 35) ligger i att skapa mening ur en 
omfattande mängd data.  
 

2.8 Etiska överväganden 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 51) finns det i den typiska kvalitativa 
forskningsintervjun en maktasymmetri mellan forskaren och informanten. Detta baseras på att 
forskaren har vetenskaplig kompetens och leder intervjun. Då denna studie är på kandidatnivå 
och vi presenterat oss som studenter vid tillfället för intervjuförfrågan ansågs att detta inte 
borde vara ett problem i vidare utsträckning. Utöver detta har samtliga av de intervjuade 
personerna spetskompetens och erfarenhet inom området vilket ytterligare kan tänkas 
balansera upp situationen. Därför ansågs inte att det borde ha medfört betydande negativa 
aspekter trots att samtliga författare fanns med vid alla intervjutillfällen. Upplägget på 
intervjuerna var sådant att en av oss hade huvudansvar för att inleda, ställa frågor och föra 
intervjun framåt. Detta för att göra strukturen tydlig för informanten att följa samt för att 
reducera otydligheter på inspelningen. Vidare fanns en bakomliggande tanke att säkerställa att 
svaren uppfattades på samma sätt av samtliga författare, i det fall något svar skulle vara 
tolkningsbart. De övriga två inflikade utöver det vid de tillfällen de upplevde att ett mer 
utvecklat svar eller en ytterligare fråga behövdes. Detta medförde också att de övriga två hade 
möjlighet att direkt under intervjun tolka och läsa in situationen då de ej behövde ha fokus på 
intervjuguiden på samma sätt som den som hade huvudansvaret för intervjun. 
 
Då vi genom tidigare utbildning och erfarenheter besitter kunskap om vissa företag och deras 
arbete kring CSR kan urvalet av företag ha färgats av detta till viss del trots att ett neutralt 
synsätt har försökt bibehållas genom hela studiens gång. Detta kan tolkas som personliga 
värderingar och är något som Bryman och Bell (2014, s. 52) beskriver som omöjligt att ha full 
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kontroll över som forskare och något som är vanligt vid arbete utifrån en kvalitativ 
forskningsstrategi. 
 
Vid förfrågan om intervju, samt i början av varje intervjutillfälle, tydliggjordes för deltagande 
informanter att insamlad data skulle användas i uppsatssyfte och att informanterna skulle 
förbli konfidentiella. Vidare bedömdes att konsekvenserna av intervjuerna inte medförde 
någon uppenbar risk för att informanterna skulle bli lidande av informationen som denna 
uppsats bidrar med. Även ansvar för forskarnas roll i undersökningen anses ha tagits. Detta 
gjordes för att följa de etiska riktlinjer som enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 105-111) 
anser bör övervägas i samband med intervjuundersökningar. Dessa är informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Konfidentialitet ansågs vara viktigt för att 
säkerställa så öppna och uppriktiga svar som möjligt. Vidare erbjöds även samtliga 
informanter att senare ta del av studien. 
 

2.9 Metodreflektion 
 
Fejes och Thornberg (2015, s. 29) menar att det i kvalitativa analyser är viktigt med en 
medvetenhet kring hur forskaren bör förhålla sig till teori och tidigare forskningsresultat när 
datamaterialet analyseras. Detta är något som har funnits i åtanke under analysens gång. De 
tar vidare upp att problematik kan finnas kring vad som väljs att bli inkluderat och exkluderat 
vid kategorisering, på grund av förhållningssätt. Dock har ett neutralt förhållningssätt försökt 
bibehållas under studiens gång. Företag som upplevdes ha ett mer utvecklat CSR-arbete 
tenderade att vara positiva till att medverka i studien i större utsträckning än företag som utåt 
sett såg ut att ha ett mindre utvecklat CSR-arbete. Med detta sagt upplevs ändå en viss 
skillnad mellan de medverkande företagens aktivitetsgrad när det kommer till utvecklingen av 
deras CSR-arbete.  
 
Kvalitativa intervjuer har enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 210) fått kritik bland annat 
för att vara subjektiva snarare än objektiva samt icke generaliserbara. Generaliserbarhet har 
dock aldrig varit syftet med denna uppsats vilket har tydliggjorts genom uppsatsens 
metodkapitel. Två av intervjuerna genomfördes via telefon vilket enligt Bryman och Bell 
(2014, s. 494) inte är det vanliga inom kvalitativ forskning. Trots detta menar de att det finns 
både fördelar och nackdelar med att genomföra en kvalitativ intervju via telefon. Brister kan 
exempelvis vara att det är svårt att fånga upp kroppsspråk och reaktioner från informanten. 
Även det faktum att en av företagsintervjuerna genomfördes via mejl istället för att 
genomföras muntligt, som de fyra övriga intervjuerna, medför att det finns en risk att frågorna 
vid detta tillfälle uppfattades annorlunda än vid övriga intervjuer. Vid detta tillfälle fanns vi 
inte tillgängliga för att avläsa om någon fråga uppfattades otydligt, men detta kan i viss 
utsträckning ha undvikits genom den genomförda pilotstudien. Likaså kan problem finnas 
med att informanten spontant kan ha haft ett annat svar men vid eftertanke valt att 
rekonstruera svaret till något som utåt sätt låter bättre. Detta kan också till viss del ha 
undvikits genom att vi garanterade konfidentialitet. 
 
Som tidigare nämnts har syftet med studien aldrig varit att generalisera, vilket enligt Bryman 
och Bell (2014, s. 417) inte ska vara syftet med en kvalitativ studie, utan det har istället varit 
att bidra till en fördjupad diskussion och en utvecklad förståelse av området. 
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2.9.1 Validitet 
 
Validitet innebär att det som mäts faktiskt är det som avsetts mätas (Bryman & Bell 2014, s. 
401). I denna studie har det således varit viktigt att det som undersökts är det som avsetts 
undersökas. Trots att validitet och reliabilitet enligt kvantitativa forskare är svårt att 
säkerställa i kvalitativ forskning menar Bryman & Bell (2014, s. 401) att den interna 
validiteten har en tendens att i kvalitativa studier bli en styrka, då forskaren har möjligheten 
att säkerställa de använda begreppen med observationer. Holme och Solvang (1997, s. 94) 
säger att det i kvalitativa undersökningar över lag är mindre problem att få valid information 
än vad det är i kvantitativa undersökningar. Dock måste forskarna enligt dem vara medvetna 
om att en situation kan uppstå där informanterna svarar på det sätt hen tror att forskaren 
förväntar sig. Då intervjuerna började med mindre djupa frågor och varade i en timme kan en 
sådan situation till viss del ha förhindrats, då informanten haft möjlighet att bekanta sig med 
oss och bli bekväm i intervjusituationen. 
 
En medvetenhet har genom hela studien funnits kring att extern validitet kan utgöra ett 
problem vid kvalitativa studier då vi använt oss av ett begränsat urval och resultatet därmed 
inte kan generaliseras, vilket är något som Bryman och Bell (2014, s. 401) tar upp. 
Intentionen att generalisera denna studie har således aldrig varit aktuell. Validitet är enligt 
Bryman och Bell (2014, s. 401) heller inte av betydande karaktär i kvalitativa undersökningar 
då mätning inte är det som står i fokus i dessa studier. 
 

2.9.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas i vilken grad det är möjligt att upprepa undersökningen med samma 
resultat (Bryman & Bell 2014, s. 401). I kvalitativ forskning är det enligt Holme och Solvang 
(1997, s. 95) svårt att återskapa den sociala process som inbegrips i de kvalitativa 
insamlingsmetoderna, något som även Bryman och Bell (2014, s. 401) anser samt benämner 
som extern reliabilitet. Vidare menar Kvale (1996, s. 163) att reliabilitet inom 
socialvetenskapliga intervjuer inte är något som talas om i samma utsträckning som vid 
kvantitativa studier. Därmed finns en medvetenhet om att nästkommande stycke är relativt 
tunt och inte på något vis går att jämföra med reliabilitet inom en kvantitativ studie. 
 
Holme och Solvang (1997, s. 163) säger att reliabiliteten delvis avgörs av hur noggrant 
insamlad data bearbetas. För att se till att en tillräcklig nivå upprätthållits genom samtliga 
intervjuer har frågor därför ställts från en och samma intervjuguide. Noggrann transkribering 
genomfördes även kort efter intervjutillfällena för att inte gå miste om relevant information 
och för att snabbt upptäcka om eventuella otydligheter fanns i informanternas svar. Utöver 
detta genomfördes efter varje intervju ett kortare möte, där vi alla tre deltog, för att säkerställa 
att informationen som insamlats tolkats på samma sätt, något som enligt Bryman och Bell 
(2014, s. 401) ökar den interna reliabiliteten. Vid dessa möten jämfördes också de antecknade 
noteringar som gjorts av de två författare som ej hade huvudansvar för intervjun, detta för att i 
största möjliga mån säkerställa reliabilitet, något som Kvale (1996, s.163) nämner som en 
teknik för att kontrollera reliabilitet. 
 
Holme och Solvang (1997, s. 94) menar att syftet med en kvalitativ studie är att ge en bättre 
förståelse av vissa faktorer, och därmed står inte den statistiska representerbarheten i fokus. 
Med det i åtanke har avsikten med denna studie aldrig varit att göra anspråk på reliabilitet i ett 
större sammanhang. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel inleds med en förklaring till val av teorier. Efter det presenteras de teorier 
som empiriska data vidare kommer att bearbetas genom; legitimitetsteorin och 
intressentteorin. Kapitlet avslutas med en översikt av begreppet Corporate Social 
Responsibility och problematik inom textilindustrin, vilka tillika kommer användas vid 
bearbetning av empiri.  
 

3.1 Val av teori 
 
CSR är ett komplext fenomen (Sheehy 2015). Deegan och Unerman (2011, s. 320) menar att 
det är fördelaktigt att använda mer än en teori för att nå en bredare förståelse av ett fenomen. I 
denna studie används två olika teorier, legitimitetsteorin och intressentteorin. Enligt Deegan 
(2002) är dessa teorier knutna till varandra och är båda härledda ur den politisk-ekonomiska 
teorin som behandlar samhället och de intressekonflikter som kan uppstå mellan samhällets 
olika grupper. Vidare anses teorierna höra till systemorienterade teorier som menar att en 
separat komponent antas påverkas av, samt i sin tur ha en påverkan på, det samhälle den är 
verksam i (ibid.). Legitimitetsteorin har sin utgångspunkt i samhällets förväntningar i 
allmänhet medan intressentteorin i huvudsak fokuserar på specifika grupper i samhället 
(Deegan & Unerman 2011, s. 349). Legitimitetsteorin belyser hur företag strävar efter att nå 
acceptans från samhället medan intressentteorin förklarar hur samhällets olika intressenter 
interagerar med företag. Teorierna överlappar till stor del varandra och bör ses som 
kompletterande (ibid. s. 349). Fernando och Lawrence (2014) menar att teorierna i många fall 
används tillsammans med institutionell teori i forskning som syftar till att förklara varför 
företag väljer att offentliggöra information. Vidare uttrycker de att legitimitetsteorin och 
intressentteorin ofta används tillsammans i forskning när det kommer till att undersöka CSR-
aktiviteter. Nedan presenteras teorierna var och en för sig.  
 

3.1.1 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin innebär att företag kontinuerligt strävar efter att försäkra sig om att de 
uppfattas som legitima. Detta genom att verka inom de värderingar och normer som finns i 
det samhälle de är verksamma inom (Deegan & Unerman 2011, s. 323). Teorin innefattar en 
form av ett “socialt kontrakt” mellan ett företag och samhället (Guthrie & Parker 1989). 
Kontraktet behandlar de krav och förväntningar som samhället har på företaget. Samhällets 
krav kan vara både explicita och implicita. Enligt legitimitetsteorin måste ett företag se till att 
uppfylla dessa förväntningar och krav för att kunna legitimera sina handlingar. Om dessa 
anses uppfyllda ur samhällets perspektiv legitimeras företagets fortsatta existens (Fernando & 
Lawrence 2014).  
 
Legitimitetsteorin behandlar relationen mellan ett företag och dess samhälle i stort, ingen 
hänsyn tas till den enskilda individen (Fernando & Lawrence 2014). Vidare säger teorin att 
samhället bör förvänta sig att fördelarna av ett företags existens överträffar nackdelarna. 
Teorin argumenterar således för att ett företag endast kan få fortsätta existera om samhället de 
existerar i anser att företaget arbetar utefter samma värderingar som samhället (Deegan 2002). 
Detta indikerar att ett företags legitimitet är av största vikt för dess fortsatta existens 
(Fernando & Lawrence 2014). Att driva ett företag på ett sådant sätt är inte alltid lätt då 
samhällets olika normer och förväntningar ständigt förändras, vilket försvårar 
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åstadkommandet av en kongruens med företagets övergripande mål (ibid.). När 
förväntningarna från samhället på hur ett företag bör agera inte överensstämmer med hur 
samhället uppfattar att företaget har agerat uppstår ett så kallat legitimitetsgap. Även om 
företaget verkar inom de förväntningar och normer samhället har, men misslyckas med att 
kommunicera ut detta, kan ett sådant gap uppstå (Deegan & Unerman 2011, ss. 329-330). 
 
De explicita krav och förväntningar som ingår i det sociala kontraktet sägs motsvara 
samhällets lagstadgade krav medan de implicita motsvarar icke-juridiska 
samhällsförväntningar. Det finns en ofullständig korrelation mellan samhälleliga normer och 
lagen (Deegan & Unerman 2011, s. 328). Enligt Dowling och Pfeffer (1975) strävar 
rättssystemet efter att vara konsekvent medan normer kan vara motsägelsefulla. Lagen 
reflekterar samhällets normer och värderingar men trots det anpassar sig rättssystemet 
tämligen långsamt när normerna förändras. Om samhället inte accepterar ett särskilt beteende 
är det vidare inte säkert att samhället är tillräckligt strukturerat eller villigt nog att kunna 
omvandla detta till lag. Det är i förhållande till sammansättningen av de implicita villkoren i 
kontraktet som det går att förväntas att företags uppfattning varierar (ibid.).  
 
Enligt Deegan och Unerman (2011, s. 339) har flertalet studier använt sig av legitimitetsteorin 
för att förklara varför företag väljer att delge information kring sitt miljömässiga och sociala 
ansvarstagande. Enligt Fernando och Lawrence (2014) är tidigare studier ense om att 
legitimitetsteorin är den mest brukade i CSR-studier och många forskare har använt sig av den 
för att förklara CSR-aktiviteter i olika sammanhang. Vidare menar Gray (2010) att företag 
tenderar att endast exponera positiva CSR-åtgärder snarare än negativa nyheter. Detta tyder på 
att företag strävar efter att nå legitimitet genom att delge information kring CSR (Fernando & 
Lawrence 2014). Dock menar Fernando och Lawrence (2014) att den stora begränsningen 
med legitimitetsteorin är dess vaghet när det gäller CSR då teorin inte avslöjar mycket om 
varför företag väljer att inte delge eller enbart väljer att delge selektiv information. 
Begränsningen har emellertid inte hämmat appliceringen av teorin i studier rörande CSR 
(ibid.). 
 

3.1.2 Intressentteorin 
 
Enligt Lantos (2001) utformades intressentteorin som en reaktion på Friedmans åsikter om att 
ett bra samhälle skapas genom att företag endast syftar till att maximera avkastningen till sina 
aktieägare. Vidare är aktieägarna således de enda som besitter rätt att framföra krav på ett 
företag och vidare är det fördelaktigt om det ansvar som ett företag åtar sig resulterar i 
ekonomisk vinning (ibid.). Intressentteorin handlar om relationer mellan en organisation och 
dess intressenter. Freeman, som anses vara den som lade grunden till dagens intressentmodell, 
definierar intressenter som individer eller grupper som kan påverkas av eller som kan påverka 
resultaten av ett företags mål (Fernando & Lawrence 2014). Intressentteorin föreslår att ett 
företag förväntas realisera sitt ansvar mot sina intressenter genom att utföra aktiviteter som 
anses vara viktiga för intressenterna och genom att rapportera information (ibid.). 
Intressentteorin menar att då flera intressentgrupper har olika åsikter kring hur ett företag bör 
agera kommer ett flertal sociala kontrakt att förhandlas fram med olika intressenter istället för 
ett generellt med samhället (Deegan 2002; Deegan & Unerman 2011, s. 348). 
  
Olika antaganden har utvecklats runt intressentteorin. Dessa antaganden indikerar 
omfattningen, ger en övergripande insikt om teorin och kan enligt Fernando och Lawrence 
(2014) summeras som följer; 

1. Intressenter identifieras utifrån ett specifikt företags perspektiv.  
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2. Företaget måste effektivt hantera sina intressenter för att kunna nå sina mål.  
3. Intressenter existerar i olika kategorier och har i många fall motstridiga motiv. 
4. Ett företag måste förmå att balansera motstridigheterna mellan dess intressenter. 
5. Intressenter ställer krav på företag då de förväntar sig något tillbaka då de på ett eller 

annat sätt har investerat i företaget. 
6. Intressenters förmåga att ställa krav på ett företag beror på intressenternas 

organisatoriska attribut.  
7. Ett företag har finansiella, sociala och miljömässiga ansvarsområden mot dess 

intressenter.  
 
Enligt Deegan och Unerman (2011, s. 348) består intressentteorin av ett etiskt perspektiv och 
ett positivistiskt ledningsperspektiv. Det etiska perspektivet, även kallad normativa grenen, 
hävdar att alla intressenter har rätt till att av ett företag bli rättvist behandlade. De menar även 
att makten som olika intressenter besitter inte är direkt relevant (ibid. s. 349). Hasnas (1998) 
menar att ett företag inte bara ska ses som ett maskineri som ska öka aktieägares ekonomiska 
avkastning utan som ett verktyg för att koordinerar samtliga intressenters motiv. Enligt den 
normativa grenen bör företag ge lika stor beaktning till alla intressenters motiv och när dessa 
motiv skiljer sig, kunna leda verksamheten så att en optimal balans uppnås mellan dem. Den 
normativa delen av intressentteorin antyder att företag har ett påtagligt socialt ansvar (ibid.). 
Det positivistiskta ledningsperspektivet betonar behovet av att fokusera på särskilda 
intressentgrupper, speciellt de som kan ses som starka, då de besitter makt att kontrollera 
resurser som företaget behöver i sin verksamhet (Deegan 2002; Deegan & Unerman 2011, s. 
353). Vad som anses vara starkt varierar mellan olika företag och intressenter men kan 
generellt knytas till finansiella resurser och arbetskraft (Deegan & Unerman 2011, s. 353). Ju 
viktigare en intressent är för ett företag desto större ansträngning gör företaget för att 
upprätthålla en god relation (Deegan 2002; Deegan & Unerman 2011, s. 353). Ett företag 
tenderar ofta att drivas av både den etiska grenen och ledningsgrenen inom teorin (Deegan & 
Unerman 2011, s. 360).   
 
Arrigo (2013) utförde en studie som ämnar beskriva den strategiska roll som socialt ansvar 
och CSR har i globala företag verksamma inom fast fashion-industrin. Studien utgår från 
intressentteorin och resultatet visar att för ett lyckat kontinuerligt arbete med CSR krävs 
stabila relationer med intressenter. Enligt Russo och Perrini (2010) tenderar CSR att fokusera 
mer och mer på ett intressentperspektiv, vilket har blivit allmänt accepterat i näringslivet. 
Vidare är ett mer fokuserat intressentperspektiv något som kan leda till bättre rykte och en 
professionell image. Detta är element som kan ge ett företag hållbarhet i det långa loppet 
(ibid.). En hållbar strategi bör baseras på bland annat nätverkande, lojalitet och legitimitet och 
därför menar Russo och Perrini (2010) att SMFs borde lära från intressentteorin för att klara 
av en hållbar strategisk orientering. Pedersen och Gwozdz (2014) undersökte ett antal företag 
inom fast fashion-industrin i Norden och såg att företagen stimulerades till ett 
möjlighetssökande beteende när trycket för CSR ökade i samhället. Ju större tryck som 
uppfattas från intressenter, desto mer engagerade sig företagen i åtgärder kopplade till CSR 
(ibid.). 
 

3.2 Corporate Social Responsibility  
 
Hållbarhetsbegreppet grundar sig i att jordens resurser är ändliga och att befolkningstillväxten 
tilltar vilket har resulterat i ökade sociala ojämlikheter och en försämrad världsmiljö (Ritch 
2015). CSR kan definieras som företagets fortlöpande åtagande att uppträda etiskt (Towers, 
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Perry & Chen 2013) och är länkat till handlingar där företag anses ta socialt eller miljömässigt 
ansvar. Det finns flera olika termer som syftar till att benämna arbeten kring hållbarhets- och 
etikfrågor, men CSR är den mest använda inom fältet och den klart dominerande termen i den 
akademiska litteraturen (Carroll & Shabana 2010). Europeiska kommissionen menar att 
företag åtar sig CSR när de integrerar sociala och miljömässiga angelägenheter i sin 
affärsverksamhet och i sin interaktion med samarbetspartners på frivillig basis (Commission 
of the European Communities 2001). Ett sådant arbete förbättrar människors välbefinnande 
(Laudal 2010) i lokalsamhället och i samhället i stort (Towers, Perry & Chen 2013). 
 
En forskare inom området är Carroll (1999) som har undersökt hur konceptet och definitionen 
CSR utvecklats och formats sedan 1950-talet. Carroll försökte 1979 att ta fram en 
grundläggande definition av CSR i fyra delar (ibid.), vilken 1991 utvecklades till "the 
Pyramid of CSR". Pyramiden innehåller fyra aspekter; den ekonomiska, den legala, den etiska 
och den filantropiska (Carroll 1991). Carrolls originalartikel har följts av en mängd försök att 
definiera och förfina definitionen av CSR, men få av dessa har märkbart förändrat 
grundförståelsen av begreppet (Sheehy 2015). Dock har kritik riktats mot CSR-pyramiden 
vilket besvarades av Schwartz och Carroll (2003) genom att revidera modellen. Schwartz och 
Carroll (2003) ser på senare år pyramiden som tre cirklar bestående av ett etiskt, legalt och 
ekonomiskt ansvar som överlappar varandra och modellen är än idag ett av de ledande 
paradigmen inom CSR (Spence 2016). Vidare myntade Elkington på 1990-talet begreppet 
Triple Bottom Line (TBL), en modell som bygger på tre dimensioner av hållbarhet som är 
kopplade till varandra och som Elkington (1997) anser att företag bör ha; de miljömässiga, de 
sociala och de ekonomiska aspekterna. Enligt Sheehy (2015) och van Marrewijk (2003) är 
detta en modell som även den använts utbrett i fortsatt forskning. 
 
Sheehy (2015) har lagt fram att det finns en grupp med forskare som menar att begreppet inte 
bör definieras. Trots detta resulterade studien slutligen i att en tydlig definition av begreppet 
skulle tillåta en mer organiserad och fokuserad debatt att ta plats kring ämnet och att mer 
skäliga åtgärder kring mål och regleringar skulle vara möjliga. Trots att det finns mängder 
med forskning om CSR och hur begreppet kan definieras har inte ett begrepp tagits fram som 
akademin och företagsvärlden är enade om (Dahlsrud 2008; Sheehy 2015; Sweeney & 
Coughlan 2008). Dahlsrud (2008) har i en undersökning analyserat 37 definitioner av CSR 
och kommit fram till att det finns fem dimensioner som är återkommande i de olika 
definitionerna av CSR; den sociala, den ekonomiska, den ekologiska, den frivilliga och 
intressentdimensionen. Studien visar dock att problematiken kring de många definitionerna 
inte är att fenomenet inte har en enad och tydlig beskrivning, utan snarare att definitionerna 
misslyckas i att ge företagen guidning i hur de kan hantera utmaningarna inom området 
(ibid.). 
 

3.2.1 Problematik i textilindustrin 
 
En stor del av textilindustrin präglas av ständig press på låga priser, global sourcing, snabb 
förändring, korta produktlivscykler och korta ledtider. Denna del definieras vanligtvis som 
fast fashion (Ertekin & Atik 2015; Perry & Towers 2013). Textila produkter införskaffas av 
kunder till ett lågt pris och kasseras efter få användningstillfällen till följd av att konsumenten 
psykiskt tröttnat på produkterna eller att de fysiskt sätt var producerade för att vara intakta en 
kortare period, så kallat planerat åldrande (Fletcher 2012; Solér, Baeza, & Svärd 2015). Fast 
fashion sägs således användas som ett verktyg för att öka försäljning och ge ekonomisk 
tillväxt (Ertekin & Atik 2015; Fletcher 2010). 
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Ur en miljömässig hållbarhetssynvinkel blir materialval en allt större fråga då textilindustrin 
anses vara en av de industrier som bidrar med störst miljöförstöring (Pedersen & Andersen 
2015) då det krävs stora tillgångar av råmaterial, mark och vatten (Olsson 2011). Det sägs att 
det redan är slut på bomull, att vi har nått Peak Cotton (Bergh 2012). Även råolja som 
används vid framställning av exempelvis polyester kan bli en bristvara då oljan utvinns i hög 
takt (Lindahl 2012). Den sociala hållbarhetssynvinkeln rör relationerna mellan textilföretagen 
och deras leverantörer där lönefrågor, arbetsförhållanden och arbetstimmar belyses (Towers, 
Perry & Chen 2013). I många fall besitter textilföretagen mer makt än leverantörerna vilket 
leder till att produktionen hos leverantörerna är i ständig rörelse och omdistribueras för att 
kunna producera produkter till kontinuerligt lägre priser (Perry & Towers, 2009). Detta har 
fram till idag lett till att arbetarna i fabrikerna har fått betala ett högt pris för detta då deras 
löner, i många fall, ligger under den standard som gäller för levnadslöner, de arbetar längre 
arbetspass än vad som anses rimligt och arbetsförhållandena är i många fall oacceptabla 
(Pedersen & Andersen 2015; Perry & Towers 2009; Perry & Towers 2013).  
 
Deegan och Unerman (2006, s. 271) konstaterar ett ökat krav från intressenter på att företag 
ska ta ansvar när det kommer till miljön, samhället och mänskliga rättigheter. I flera studier 
har det framkommit att drivkrafter för engagemang i miljömässiga och sociala frågor hos 
SMFs kommer från personliga och etiska värderingarna hos ägare och anställda (Fraj-Andrés, 
López-Pérez, Melero-Polo, Vázquez-Carrasco 2012; Jenkins 2006; Nejati & Amran 2009).  
 
På senare år har en ökad medvetenhet angående de negativa uppkomsterna av fast fashion 
påvisats (Beard 2008; Ertekin & Atik 2015) och flera forskare har argumenterat för att 
konsumtionen måste minska för att kunna förbättra det generella välbefinnandet hos individer 
och dess samhälle (Ertekin & Atik 2015; Prothero & Fitchett 2000). Slow fashion har därmed 
fått en större uppmärksamhet idag och står i opposition mot fast fashion (Ertekin & Atik 
2015; Fletcher 2010; Jung & Jin 2014). Slow fashion, eller slow culture som Fletcher (2010) 
ofta väljer att kalla det, utmanar dagens system genom att ge en ny vinkel där en öppning ges 
för att försöka finna ändringar för fast fashion-systemet, ifrågasätta den roll som ekonomisk 
tillväxt har, ifrågasätta underliggande värderingar och världssynen inom textilindustrin 
överlag för att kunna skapa ett verkligt rikare samhälle (ibid.). Slow fashion kan således inte 
bara ses som en bromsning av konsumtion och produktionsprocesser, utan det utgör ett 
system där välmående för arbetare, samhällen och miljön står i fokus. Slow fashion utgör ett 
helhetstänk där förståelsen för hållbar konsumtion angrips genom att inkorporera ekonomiska, 
sociala och miljömässiga aspekter (Ertekin & Atik 2015). 
 

4 Empiri 
 
I fjärde kapitlet presenteras den insamlade empirin från de fem företag som deltagit i 
intervjuerna. Företagen är anonyma och benämns därför inte vid namn. Empiri från 
företagen presenteras samlat och kategoriseras under följande tolv teman; definition, socialt 
hållbarhetsarbete, miljömässigt hållbarhetsarbete, motiv, organisationer, resurser, tvingande 
regler och hållbarhetsrapportering, kunskapsspridning, leverantörer, negativa aspekter, 
positiva aspekter samt vision och mål. 
 

4.1 Definition 

Definitionen av CSR varierar bland företagen. Ett företag ser det som social och miljömässig 
hållbarhet. Ett annat säger sig använda hela begreppet, alltså Corporate Social Responsibility, 
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men ger ingen vidare förklaring om vad de anser att det innebär. Ett av företagen pratar inte 
om CSR utan har valt att istället prata om sitt ansvar. Utifrån detta identifierar de sedan sitt 
externa och interna ansvar. Denna uppfattning delas till viss del av ett fjärde företag som 
också uppger att CSR innebär att ta ansvar för det de gör.  
 

För oss är CSR att ta ansvar för det vi gör. Vi vill ta ansvar från val av 
material [...] till design som är tidlös och kan användas under längre tid.  
 

(CSR Manager)  
 
Företaget vill ta ansvar från val av material till att ha en tidlös design som är gångbar under en 
lång tid för att uppmuntra till en långsammare konsumtion samt utbilda slutkund om hur de 
tar hand om produkten på mest miljösmarta sätt. Det sista företaget arbetar med CR istället för 
CSR. Detta kommer sig av att de anser att ansvaret gäller så mycket mer än bara de sociala 
aspekterna som CSR missvisande kan indikera på. 
 

4.2 Socialt hållbarhetsarbete 
 
Vad som innefattas i socialt hållbarhetsarbete varierar mellan företagen, men en gemensam 
nämnare som dyker upp i svaren från alla företag utom ett är produktion. Ett av företagen 
uppger att produktion i länder med lågt arbetsskydd inte förekommer, men om produktion 
sker i en fabrik utanför EU måste dessa fabriker ha ett certifikat eller dylikt som går i linje 
med företagets krav. Två av företagen nämner här att de arbetar med Fair Wear Foundation 
som hjälper till med, att exempelvis, utföra audits hos de producerande fabrikerna där 
lönenivåer, hälso- och säkerhetsrisker för personal och dylikt kontrolleras. Ett av dessa 
företag uppger även att de tillsammans med Fair Wear Foundation erbjuder olika utbildningar 
för de som arbetar i fabrikerna samt att detta företag gjort ett aktivt val att betala en högre lön, 
en levnadslön, till den fabrik som de använder sig av i Indien. De uppger även att liknande 
projekt är på gång.  
 
Det företag som valt att arbeta med CR inflikar att de anser att den sociala biten är minst lika 
viktig som den miljömässiga, att de som arbetar i fabrikerna eller butikerna är respekterade 
samt att mänskliga rättigheter följs. Detta företag uppger att även val av leverantör ingår i det 
sociala hållbarhetsarbetet. Företaget tror också på att hellre ge arbetstillfällen än att inte 
producera produkter. Företaget försöker lägga produktionen och sina ordrar så tidigt som 
möjligt för att minska arbetsbelastningen hos fabrikerna då många företag lägger ordrar under 
samma period. Detta minskar även felfrekvensen. 
 
Ett av företagen anser att de socialt arbetar med medarbetarna som en del, där hälsa och 
delaktighet är en viktig del. De talar även om omvärlden, både globalt och lokalt och menar 
att allt de gör påverkar globalt, framförallt på produktnivå. Företaget avslutar med att det 
också handlar om kultur och att vara ödmjuk samt att det inte bara får handla om att maximera 
lönsamheten närmast sig själv. 
 
Ett helt annorlunda svar än vad de andra företagen uppgett ges av ett företag som befinner sig 
i uppstartsfasen av sitt CSR-arbete. De anger att företaget nyligen börjat med ett 
mångfaldsarbete tillsammans med rättviseförmedlingen där de gjort intervjuer angående hur 
företaget uppfattas och det har då framkommit att de uppfattas lite homogena, inte så 
inbjudande samt lite hårda. Detta är något företaget vill jobba på att förbättra. 
 



 

- 17 - 

4.3 Miljömässigt hållbarhetsarbete 
 
Även de miljömässiga hållbarhetsaktiviteterna varierar mellan företagen. Hos ett av företagen 
ligger fokus på användning av naturmaterial där de försöker att använda sig av olika typer av 
fibrer i materialen för att inte uttömma naturresurserna för en typ av fiber, till exempel blanda 
ull med alpacka och bomull med tencel. Används bomull ska den helst vara ekologisk. För 
företaget handlar det således om att hushålla med naturens resurser och bidra med något som 
är, i alla fall lite, bättre. De vill inte ta av naturens resurser och göra något onödigt av det. 
Knapparna som används i produkterna är av naturmaterial, inga oljebaserade material 
används, och en krona extra läggs per knapp för att säkerställa att de aldrig ska falla av, vilket 
sparar resurser eftersom de inte behöver skicka med extraknappar. Företaget tänker här att en 
kund kanske inte orkar laga en knapp om den faller av och därför köper en ny skjorta trots att 
den i övrigt är i gott skick. Samma företag anger att de gör många olika småsaker som att till 
exempel inte skriva ut papper i onödan och deras etiketter är gjorda av återvunnen polyester. 
De uppger vidare att de vill producera “styles” som återkommer och inte behöver reas. De vill 
ha korta produktionskedjor och producerar därför mest i Europa vilket leder till kortare 
frakttider. Frakt sker med bil istället för flyg.  
 
Ytterligare två företag uppger att de använder sig av ekologisk bomull men också återvunna 
material. Ett av dessa företag anger vidare att de ställer krav på sina leverantörer angående 
kemikalieanvändning och har en “restricted substance list”. Företaget har även 
miljödiplomerat både huvudkontor och egna butiker. Företaget erbjuder gratis lagning av alla 
sina produkter, detta ingår i tanken att produkterna ska kunna användas över en längre tid och 
att kunden inte ska behöva köpa nya. Företaget tar även emot produkterna när kunden inte 
längre vill ha dem och erbjuder 20 % rabatt på nästa köp. Detta minskar risken för att kunden 
slänger produkten. Produkterna som inkommer säljs antingen second hand eller används som 
material vid lagning av andra produkter. Vidare har företaget ofta mindre typer av 
hållbarhetsprojekt.  
 
Kemikalieanvändning uppges som en viktig punkt av två andra företag, där det ena 
samarbetar med STWI för att kontrollera detta. Även regeringens lagar för vilka kemikalier 
som får användas är av största vikt. Detta eftersom kemikalier påverkar vattnet, människorna 
som jobbar i fabriker och även de som jobbar i butik. Detta företag anger att de har ett 
helhetstänk kring hållbarhet. Företagets sortiment består till stor del av “carry-overs”, alltså 
att produkter återkommer säsong efter säsong. Detta gör också att inte lika många produkter 
behöver reas. De har även börjat hyra ut kläder och de samlar in kläder som säljs i den egna 
second hand-butiken. Vidare har företaget en livscykelanalys på en produkt, där de ser hur de 
påverkar miljön mest och sedan försöker företaget reducera den påverkan som de har på 
miljön. De vill sopa igen de spår som de lämnar miljömässigt. Företaget har ett projekt där 
produkterna är gjorda för att lättare kunna återvinnas. Dessa är gjorda i samma fiber i både 
material och tråd, produkterna är således förberedda för att kunna återvinnas.  
 
Det andra företaget uppger att de jobbar hårt med att följa Kemikalieinspektionens lagar och 
rekommendationer, vilka gör tester hos företaget. Företaget anser därmed att de är väldigt 
transparenta på det området. Företaget arbetar med miljömässigt hållbarhetsarbete både 
externt och internt och utgår från produkten. De arbetar med kemikalier, vatten, energiåtgång 
och livslängd på produkten. Produkters livslängd analyseras genom en Life Cycle Assessment 
(LCA). De pratar om hur användaren ska tvätta produkterna som en viktig del och lämnar 
därför noga information på produkterna och på sin hemsida, något som de menar är en 
efterservice på produkterna.  
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Ett av företagen har inga konkreta mål när det kommer till miljömässig hållbarhet, men det är 
något de skulle önska. En plan har dock tagits fram som sträcker sig från allt mellan vilken 
typ av kaffe som ska drickas på kontoret till att företaget skulle vilja ha uppsatta mål för 
exempelvis användningen av ekologisk bomull. 
 

4.4 Motiv 
 
Samtliga företag uppger att trycket på att jobba med CSR kommer från företaget själva men 
de märker även ett ökat intresse från externa parter. Samtliga anger följaktligen att hållbarhet 
är något som funnits med i företaget sedan start. Alla företag är vidare samstämmiga i att de 
vill skapa produkter som håller över tid, där kvalitet och hållbar design står i fokus. Två av 
företagen säger uttryckligen att de vill bort från “slit och släng-kulturen”. Ett av företagen 
anger att hela tanken bakom grundandet av företaget var att tillverka en kvalitativ produkt 
utan att kompromissa med vare sig miljö eller sociala förhållanden. Ett annat företag uppger 
att idén med att starta företaget var att det ska vara hållbart. De uttrycker också att de försöker 
påverka intressenter och involvera dem i hållbarhetsfrågor.  
 

Nejmen alltså jag tror att vi själva är väldigt pådrivande i det här och liksom 
försöker påverka intressenter överhuvudtaget. 
 

(Butikschef & CR-koordinator) 
 
Ett tredje företag uttrycker sig liknande och menar att grundaren till företaget inte kunde hitta 
produkter som uppfyllde hens preferenser; god kvalitet, naturmaterial och hållbar design. 
Samma företag uppger också att det ökade intresset från externa parter gör att utvecklingen 
inom företaget går framåt samt att de börjat visa sitt hållbarhetsarbete mer utåt. Två av 
företagen ger även uttryck för att de själva är intresserade av hållbarhet och därmed blir det 
lättare att driva dessa frågor. 
 

4.5 Organisationer 
 
Ett av företagen är inte medlem i någon CSR-relaterad organisation men skulle vilja det om 
de ekonomiska medlen räckt till. De andra företagen anger ett antal olika organisationer som 
de är medlemmar i. Organisationer som anges är; Fair Wear Foundation, Swereas 
kemikaliegrupp, STWI, CSR Väst, Textile Exchange, Fur Free Retailer Program, Röda Korset 
i Danmark samt Animal Rights. Ett av företagen, som endast är medlem i Swereas 
kemikaliegrupp tittar för närvarande på möjligheterna att gå med i BCI eller Fair Wear 
Foundation för att få ett utomstående perspektiv på de aktiviteter företaget åtar sig. Att vara 
med och nätverka i dessa organisationer uppges vara en viktig del i att bli uppdaterade och 
uppdatera samt bli inspirerade och få hjälp genom. De företag som är medlemmar i Fair Wear 
Foundation får exempelvis hjälp med att utföra audits. 
 

4.6 Resurser 
 
Flera av företagen anger initialt att de inte lägger ekonomiska resurser på CSR, men ändrar 
sig snabbt och uttrycker att de lägger ekonomiska resurser såsom lön till de som arbetar med 
CSR samt kostnader för att vara med i olika organisationer. Ett av företagen anser att de 
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lägger stora ekonomiska resurser på sitt hållbarhetsarbete. De väljer till exempel aldrig sämre 
material för att öka sina marginaler. Men de är ibland lite begränsade på grund av deras 
storlek vilket gör att de har kvantitetsproblem och inte kan köpa ekologiskt tyg av tillräckligt 
bra kvalitet för att det då behövs köpas så otroligt stora kvantiteter. Detta är en utmaning för 
företaget. Det går också åt mycket pengar till research då de lägger många timmar på att hela 
tiden hitta bättre alternativ, till exempel ett nytt emballage i återvunnen plast och sen inte 
lyckas, vilket blir en kostnad. Ett annat företag säger också att de lägger stora ekonomiska 
resurser på sitt CSR-arbete. Ett av de intervjuade företagen anger att de lägger resurser så som 
tid och pengar på att ha kontroll i leverantörskedjan, men även på butiksnivå då de lägger 
resurser på att ha personal som sitter och lagar produkter på plats. Ett företag uppger rätt och 
slätt att de inte lägger några ekonomiska resurser på CSR-arbete. 
 
Endast ett av företagen har en separat avdelning för CSR. Tre av företagen har en CSR-
ansvarig, men dessa sitter ensamma och har inget team. Dessa personer är dock ansvariga för 
att informera övriga företaget angående vad som händer hållbarhetsmässigt. Det företag som 
inte har någon CSR-ansvarig anger att detta är på grund av deras storlek. Detta företag 
förklarar att eftersom de är så små så har de inte en specifik avdelning som jobbar med CSR 
utan det är något som alla är inblandade i och det genomsyrar hela företaget för att skapa 
trovärdighet.  
 

4.7 Tvingande regler och hållbarhetsrapportering 
 
Samtliga företag uttrycker att de skulle vilja se fler tvingande regler som är relaterade till 
olika aspekter av CSR. Flera av företagen säger också samstämmigt att de tror att fler regler 
skulle underlätta då det idag är svårt att veta vad som bör göras, att utvecklingen av CSR-
arbete skulle gå fortare samt att det skulle bli lika för alla. Två av företagen uttrycker specifikt 
att de önskar mer regler kring kemikalieanvändning. Ett företag uttrycker dock att det borde 
gälla främst större företag då informanten har svårt att se hur det skulle fungera i praktiken för 
mindre företag. Flera av företagen ger även uttryck för att de tror att någon slags premie för 
användning av hållbara material skulle öka intresset för dessa bland företag, men att det kan 
bli svårt att fastställa vad som är ett hållbart material då det kan ses från många olika vinklar. 
Här tar ett av företagen också upp second hand-kläder då de indikerar att det ibland kan vara 
svårt med dessa då de måste beskattas igen, vilket leder till att priserna kan kännas höga för 
kunden att betala för ett redan använt plagg. 
 
Tre av företagen uppger att de inte har någon hållbarhetsrapport. Ett av företagen kommer att 
presentera sin första hållbarhetsrapport i år. Endast ett företag har publicerat 
hållbarhetsrapporter tidigare. Ett av de företag som inte har en hållbarhetsrapport ger uttryck 
för att det skulle kunna vara ett bra verktyg för att sammanställa allting internt och så 
småningom redovisa externt. Det företag som redan har en hållbarhetsrapport anser att de 
genom denna blir tagna på större allvar inom den typen av frågor. Rapporten hjälper även 
företaget att bli bättre genom att all information samlas och företaget kan se vad de kan göra 
bättre då de kan rannsaka sig själva. 
 

4.8 Kunskapsspridning 
 
Den generella uppfattningen bland företagen är att branschen i Sverige blir bättre och bättre 
på att dela med sig av information angående CSR. Uppfattningen att fler och fler företag går 
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ut med att de arbetar med hållbarhet på olika sätt delas också av flera av företagen vilket de 
anser bidrar till att företag då måste ta ett mer genuint ansvar. 
 

Personligen tycker jag att medvetenheten och arbetet med CSR generellt i 
branschen ökar. Det är många nya initiativ som poppar upp och fler och fler 
företag börjar arbeta med dessa frågor på allvar. Det är roligt att se! 
 

 (CSR-manager) 
 
Ett av företagen ger uttryck för att de anser att skandinaviska märken, och framförallt 
svenska, ligger i framkant när det kommer till CSR-frågor och viljan att ta ansvar. Tre av 
företagen uppger att de själva är väldigt transparenta och till och med delar med sig av vilka 
fabriker de använder för produktion medan de två minsta företagen uppger en vilja att vara 
transparenta men att de agerar lite mer försiktigt då de är så pass beroende av sina 
producenter. De vill inte riskera att någon kopierar deras design eller att någon tar deras 
leverantörskontakt. Ett av företagen uppger att de tror att de som företag kan påverka och tror 
mycket på samarbeten mellan företag och med leverantörer. Företaget uppger att de gärna 
delar med sig av sin kunskap då de tror på att sprida kunskapen för att generera ett mer utbrett 
CSR-arbete i branschen. Att samarbeta och hjälpa varandra är något som nästan alla företag 
håller med om är viktigt. 
 

4.9 Leverantörer 
 
Fyra av företagen uppger att de har den största delen av sin produktion placerad i Europa, men 
samtliga företag har även en liten del utanför, framförallt i Asien. Samtliga företag uppger att 
de vill ha långa leverantörssamarbeten och de byter sällan leverantörer. Av detta följer att 
samtliga företag anger att det är viktigt med ett välfungerande samarbete med bra 
kommunikation. Fördelar som kommer ur långa samarbeten uppges vara att företagen då kan 
jobba på förbättringar, både vad gäller kvalitet och CSR tillsammans med leverantören. Även 
att företagen kan hjälpa leverantörerna att bli mer hållbara, att uppmuntra dem till att byta 
maskiner eller spara vatten.  
 
Företagen anger olika faktorer som är viktigast vid val av leverantör. Ett av företagen uppger 
att det viktigaste är att leverantören klarar deras volymer, de måste ha rätt utrustning och en 
fördel är om de har goda referenser. Två av företagen uppger att ett gott samarbete med en 
ärlig och öppen kommunikation är det viktigaste. Ett av dessa företag tillägger att samarbetet 
även ska gälla de miljömässiga och sociala krav som företaget ställer samt att produkterna 
håller rätt kvalitet. Samtliga företag uppger att de inte jagar det bästa priset utan kvalitet styr 
samt att leverantören håller sig till de krav som företaget ställer, exempelvis Code of 
Conducts. Ett företag uppger vidare som exempel att de aldrig skulle producera produkter där 
arbetare står och badar i farligt krom utan att de då väljer en dyrare men säkrare leverantör. 
 

4.10  Negativa aspekter 
 
Angående svårigheter och nackdelar varierar svaren. Det minsta av de fem företagen anger att 
den största svårigheten för dem är just deras storlek. Det är i dagsläget en stor utmaning att 
hitta material. Nackdelar som de upplevt är också främst relaterade till företagets storlek, att 
det är tufft att vara ett litet företag och att de lagt sig på en mellanprisnivå. Det är svårt att 
ställa krav på leverantörer och det krävs mycket arbete för att hitta rätt material och 
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leverantör. Företaget anger att det kan vara svårt att få tag på information angående hur de ska 
arbeta med CSR, de vänder sig ofta till sina leverantörer eller söker själva information på 
internet. Det handlar även mycket om egen kunskap och eget driv då ambitionen om CSR och 
hållbarhet kommer från företaget själv. Det näst minsta företaget menar att det svåraste är att 
få tiden att räcka till men de har ännu inte upplevt några nackdelar med sitt CSR-arbete. De 
menar vidare att det kan vara svårt att veta i vilken ände de ska börja samt att det är svårt att 
ha kontroll.  
 
Ett företag tycker att det svåraste är att få betalt för deras hållbarhetsarbete, att de måste 
“smörja” kunden lite genom att sälja in produktens egenskaper på ett annat sätt för att det ofta 
bara är hårdvaran som kunden tittar på och tar rationella beslut knutet till pris, de ser inte 
själva mjukvaran runt omkring, så som användandet av hållbara materialval. Nackdelar som 
företaget upplevt är att de hela tiden måste försvara och argumentera för sina hållbarhetsval. 
Nästa företag kan inte uttala sig om några svårigheter då informanten på detta företag är ny på 
sin position. Nackdelar som anges gäller främst för företagets inköpare och designerns då 
företaget helst håller sig till sina leverantörer och är ganska strikta med vilka länder de 
producerar i. Det sista, och största, företaget uttrycker att det varit svårt att veta hur och vad 
de ska kommunicera utåt. Generellt sett har det funnits lite rädsla i branschen angående att 
prata om hållbarhet därför att det då börjas ifrågasätta varför vissa saker görs och inte andra. 
De har dock inte upplevt några direkta nackdelar. 
 

4.11  Positiva aspekter 
 
Två av företagen uppger att det upplever det som en fördel att de som individer kan stå för det 
de gör på ett personligt plan. Ett av dessa ser även CSR som en konkurrensfördel då 
konsumenter blir allt mer medvetna om hållbarhetsfrågor. Företaget upplever inte heller att 
det är svårt att skaffa sig information angående hur de ska arbeta med CSR, men detta kan 
komma sig av att företaget redan besitter så pass mycket kunskap. Det andra företaget inflikar 
här att det heller kanske inte bidrar lika mycket till konsumtionssamhället som många andra i 
branschen gör. De anger också att de inte har någon finansiär som ställer krav på höga 
marginaler vilket underlättar att hålla den kvalitet som företaget vill. Ett annat företag anger 
att fördelar de upplevt är att de drar till sig engagerade medarbetare, alla på företaget vet hur 
viktigt det är med CSR och bidrar i den mån de kan. Att ha koll på leverantörsleden ger 
fördelar genom att undvika “tråkiga överraskningar”. Det är också fördelaktigt att ha ett 
ordentligt kemikaliearbete och utbredd användning av hållbara material ifall det framöver 
kommer strängare lagkrav kring detta. Fördelar som ett företag sett med CSR inom företaget 
är själva designprocessen och orderläggningen, att om de verkligen tänker till i de stegen kan 
de återanvända både tyger och modeller samt se till att få rätt kvantitet på ordrarna så att de 
endast får de produkter som de behöver. 
 
Positiva överraskningar som företagen stött på, där de kanske trott att något skulle vara 
svårare än det i själva verket var, har till exempel varit att ett företag nyss gått igenom 
kemikalieanvändningen i deras produkter, vilket var lättare än vad de trodde. Ytterligare ett 
företag pratar här om kemikalier. De hade en tidsaxel för utfasandet av vissa kemikalier, och 
det visade sig gå snabbare att fasa ut dessa än vad företaget planerat. Samma företag uppger 
också att efter att de tagit statements angående användandet av vissa kemikalier blev det 
lättare att motivera detta. Ett annat företag uppger att de trodde det skulle vara svårt att 
genomföra ett projekt med återvinningsbara produkter. Innan start trodde företaget att det 
skulle bli mycket dyrare än vad det i slutändan blev. Detta blev en positiv lärdom att 



 

- 22 - 

miljövänligt inte behöver vara så kostsamt. Det fanns också förutfattade meningar om att de 
anställda kanske skulle tycka att hållbarhet var tråkigt, men alla tyckte att det var intressant 
och viktigt och engagerade sig. 
 

4.12  Vision och mål 
 
Blandade visioner och mål uppges av företagen. Tre av företagen uppger att de har som mål 
att använda sig av mer ekologisk bomull. Ett av dessa företag uppger att de tror att det 
kommer bli lättare att köpa in ekologiskt material av bra kvalitet ju större de blir. Ett annat av 
dessa företag har som mål att helt ha fasat ut konventionell bomull 2030. Det tredje av dessa 
tror att detta kan göra störst skillnad. Två av företagen uppger att de skulle vilja kommunicera 
sina hållbarhetsaktiviteter utåt och ett av dessa företag håller på att utbilda all personal och 
alla säljare angående detta för att kunna hjälpa till vid spridningen av denna kunskap. Två av 
företagen som vill arbeta med ekologisk bomull pratar även om möjligheten att återvinna 
produkter. Det ena företaget uppger att målet är att ha så pass bra framförhållning att när 
tekniken för detta finns ska de vara förberedda genom att ha återvinningsbara produkter. Det 
andra företaget utvecklar inte denna punkt vidare men anger att de tidigare varit skeptiska till 
just textilåtervinning.  
 
Ett av de fem företagen anger att de vill se över sin kemikalieanvändning ytterligare. De har 
arbetat med att minska kemikalier sedan tidigare men då de i högsta grad är miljöpåverkande 
vill de minska användandet av dessa ännu mer. När det kommer till vissa kemikalier har de 
redan tagit vissa statements och sett till att helt fasa ut dessa, och där ligger utmaningen 
istället i att få produkterna helt fria från kontamineringen som kommer via vattnet som tillförs 
vid tillverkningsprocessen. Samma företag uppger också att de vill ha en livscykel på 
produkten som är längre än ett år. Ett av företagen vill effektivisera sin produktion samt stärka 
upp resten av organisationen. Ett annat företag vill granska sin fraktprocess för att utveckla 
denna. Vidare uppger detta företag att de håller på med en strategi för att se hur de kan öka 
omsättningen, vilket de tror, om de lyckas, kan skynda på deras ambitioner angående CSR-
arbete just för att ju mer ekonomiska tillgångar som strömmar in, desto mer koll måste de ha 
på CSR-relaterade frågor.  
 

Ansvaret är att göra kvalitativa produkter som håller i längden [...] en 
livscykel på produkten som är längre än ett år, det är vårt ansvar. 
 

(Inköpsdirektör) 
 
Ett av företagen som anger att de vill jobba mer med ekologisk bomull anger även att de vill 
se över användningen av andra typer av hållbara material. Samma företag jobbar också 
kontinuerligt med att fortsätta sprida och öka deras lagningsservice. De vill således öppna fler 
egna butiker för att kunna laga fler produkter. Vidare fortsätter företaget att fördjupa 
relationerna och jobba vidare med sina leverantörer för att kunna bli ännu mer transparenta 
och öka möjligheten för spårbarhet i produkterna. I deras levnadslönsprojekt är nästa steg att 
kunna betala levnadslön till en andra leverantör i Indien. 
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5 Analys 
 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin genom valda teorier och tidigare 
forskning på området. Samma kategorisering som användes i kapitel fyra återkommer i 
analysen i avseende att underlätta för läsaren. 
 

5.1 Definition 
 
CSR är ett brett område och det finns en mängd olika definitioner på vad begreppet egentligen 
innebär (Dahlsrud 2008; Kim, Kim & Tam 2015; Sheehy 2015; Sweeney & Coughlan 2008). 
I akademiska debatter och i affärsmiljöer har hundratals koncept och definitioner lagts fram 
som syftar till ett mer humant, etiskt och transparent sätt att arbeta på (van Marrewijk 2003). 
Forskning om CSR och hur begreppet kan definieras har bedrivits i stor utsträckning, men 
trots detta har inte ett begrepp som akademin och företagsvärlden kan enas om framtagits 
(Carroll 1999; Dahlsrud 2008; Sheehy 2015; Sweeney & Coughlan 2008). Detta är något som 
återspeglas i de svar intervjuade företag gav, då samtliga företag återgav olika definitioner av 
begreppet CSR. Carroll (1991) utvecklade "the Pyramid of CSR" innehållande den 
ekonomiska, den legala, den filantropiska och den etiska aspekten. Schwartz och Carroll 
(2003) ser på senare år pyramiden som tre cirklar bestående av ett etiskt, legalt och 
ekonomiskt ansvar som överlappar varandra och modellen är än idag ett av de ledande 
paradigmen inom CSR (Spence 2016). Enligt Towers, Perry & Chen (2013) kan CSR 
definieras som företagets fortlöpande åtaganden att uppträda etiskt. Inget av de responderande 
företagen uppgav dock explicit nämnda aspekter, däremot angav ett flertal företag att CSR för 
dem handlade om att ta sitt ansvar. Elkington (1997) myntade på 1990-talet modellen TBL 
som bygger på tre dimensioner av hållbarhet, de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska 
aspekterna.  Europeiska kommissionen anger att företag åtar sig CSR när de integrerar sociala 
och miljömässiga angelägenheter i sin affärsverksamhet och i sin interaktion med 
samarbetspartners på frivillig basis (Commission of the European Communities 2001). I linje 
med detta anger samtliga företag både sociala och miljömässiga faktorer som delar av deras 
hållbarhetsarbete, men den ekonomiska aspekten nämns inte. Detta följer vad Dahlsrud (2008) 
kom fram till angående att det finns fem dimensioner som återkommer vid analys av olika 
CSR-definitioner. Två av dessa är, i likhet med vad företagen angav, sociala och ekologiska 
dimensioner. Vidare säger Carroll och Shabana (2010) att CSR är den mest vedertagna termen 
för att benämna arbete kring hållbarhets- och etikfrågor. Av de medverkande företagen var det 
dock endast två företag som explicit använde uttrycket CSR, övriga informanter använde 
andra termer för att förklara sitt hållbarhetsarbete.  
 
Variationen av definitioner av CSR orsakar otydlighet angående hur det bör definieras, 
implementeras och mätas av företag (Kim, Kim & Tam 2015). van Marrewijk (2003) hävdar 
att det behövs en klar och opartisk definition för att uppnå en stark grund för företags fortsatta 
utveckling av hållbarhetsarbete och i synnerhet dess implementering. I en studie gjord av 
Sheehy (2015) uppkom liknande resultat. I likhet menar Dahlsrud (2008) att de många 
definitionerna kan vara en bidragande faktor till att det blir svårt att förhålla sig till vad som 
ingår och vad som bör prioriteras vid engagemang inom CSR och att det finns många olika 
infallsvinklar att förhålla sig till. Definitionerna misslyckas med att ge företagen guidning 
kring hur utmaningar ska hanteras. Som tidigare nämnts gav företagen olika definitioner av 
CSR och resultatet av detta framgår tydligt när de redogör för vilken typ av CSR-aktiviteter 
de utför då dessa skiljer sig åt på flera punkter. 
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5.2 Socialt hållbarhetsarbete 
 
CSR handlar om att förbättra människors välbefinnande (Laudal 2010) i lokalsamhället och i 
samhället i stort (Towers, Perry & Chen 2013). Vidare menar Towers, Perry och Chen (2013) 
att den sociala aspekten inom CSR handlar om relationerna mellan textilföretagen och deras 
leverantörer där frågor angående löner, arbetsförhållanden och arbetstimmar belyses. I 
samstämmighet med detta anger fyra av företagen att en del av deras sociala hållbarhetsarbete 
handlar om produktion. Två företag anger exempelvis att de utför audits hos fabriker de 
producerar i där lönenivåer, hälso- och säkerhetsrisker för personal kontrolleras. Även olika 
utbildningar för fabrikspersonalen erbjuds. Ett företag anger att produktion i länder med lågt 
arbetsskydd inte förekommer. I forskningen framkommer att fabriksarbetarnas löner ofta 
ligger under den standard som gäller för levnadslöner samt att arbetsförhållandena generellt är 
oacceptabla (Pedersen & Andersen 2015; Perry & Towers, 2009; Perry & Towers 2013). 
Således anklagas textilindustrin för exploatering av arbetskraft (Ertekin & Atik 2015; Ritch 
2015). Svaren som framkom under intervjuerna med medverkande företag motsätter sig detta. 
Ett av företagen har gjort ett aktivt val där de betalar en högre lön, en levnadslön, till en av de 
fabriker de använder sig av och arbetar med att försöka utöka detta initiativ. Att försöka lägga 
ordrar så tidigt som möjligt för att minska arbetsbelastningen i fabrikerna då många företag 
lägger ordrar under samma period läggs också fram som ett svar för att ta socialt ansvar. 
Samtliga företag uppger också att de inte jagar det bästa priset, utan sociala förhållanden och 
kvalitet styr.  
 
Intressentteorin rör relationer mellan en organisation och dess intressenter. Dess intressenter 
kan definieras som individer eller grupper som kan påverka eller som kan påverkas av 
resultaten av ett företags mål (Fernando & Lawrence 2014). Hasnas (1998) menar vidare att 
ett företag inte bara ska ses som ett maskineri som ska öka aktieägares ekonomiska 
avkastning utan som ett verktyg för att koordinera samtliga intressenters motiv. I linje med 
denna teori tar ett företag upp det faktum att företaget investerar i medarbetarnas hälsa, alltså 
en grupp av företagets intressenter samt att den verksamhet de bedriver inte bara får handla 
om att maximera lönsamheten närmast sig själv. Ett företag anger vidare att de tror på att ge 
arbetstillfällen istället för att inte producera, vilket även det handlar om relationer till 
företagets intressenter. Som nämnts hävdar samtliga företag också att det är sociala 
förhållanden och kvalitet som styr, inte lägsta pris. 
 

5.3 Miljömässigt hållbarhetsarbete 
 
Pedersen och Andersen (2015) beskriver att materialval blir en allt större fråga inom 
textilindustrin då denna anses vara en av de industrier som bidrar med störst miljöförstöring. 
Detta syns i svaren som företagen ger då samtliga företag tar upp material i någon form under 
miljömässigt hållbarhetsarbete. Tre av företagen anger att de antingen jobbar med, eller vill 
jobba med, ekologisk bomull. Två av dessa försöker även använda återvunna material för att 
spara på naturens resurser. Något som dock går emot användingen av bomull är att det sägs att 
bomullen redan är slut, att Peak Cotton är nådd (Bergh 2012), vilket inget av företagen uttalar 
sig om. Ett företag uppger även att de inte använder sig av oljebaserade material vilket går i 
linje med vad Lindahl (2012) säger angående att råolja kan komma att bli en bristvara. De 
andra företagen nämner dock inte råolja. Vidare anger Ritch (2015) att textilindustrin, trots 
dess miljöpåverkan, agerat relativt långsamt med att integrerar CSR. I motsats till det har fyra 
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av de intervjuade företagen redan ett mer eller mindre utbrett CSR-arbete. Endast ett av 
företagen ligger i uppstartsfasen och infriar därmed Ritchs (2015) uttalande. Pedersen och 
Andersen (2015) samt Olsson (2011) anger också att textilindustrin påverkar miljön negativt 
genom en stor användning av vatten, energi och kemikalier i produktionssteget. Medvetenhet 
kring detta påvisas hos företagen. Ett av företagen jobbar mycket med att dra ner på 
vattenkonsumtionen, både i produktion och under produktens livstid. Deras produkter behöver 
inte tvättas och de är därför noga med att utbilda kunden kring detta. Tre av företagen tar 
specifikt upp kemikalianvändningen och hävdar att de aktivt jobbar med att kontrollera och 
minska användningen av dessa. Här påpekas också att Kemikalieinspektionens lagar angående 
kemikalieanvändning är av vikt då företagen är medvetna om att kemikalierna har en negativ 
påverkan på vattnet och människorna som kommer i kontakt med dessa. Ett av företagen 
uppger att Kemikalieinspektionen utför tester hos företaget och de anser sig därmed vara 
väldigt transparenta inom det området. Att vara transparent samt följa lagkrav går i linje med 
legitimitetsteorin som uttrycker att samhället ställer vissa krav på företag som verkar inom 
samhället, både explicita och implicita (Fernando & Lawrence 2014). De explicita kraven 
sägs motsvara samhällets lagstadgade krav (Deegan & Unerman 2011, s. 328). När dessa krav 
anses uppfyllda säkerställs företagets legitimitet (Fernando & Lawrence 2014).  
 
En stor del av textilindustrin präglas av ständig press på låga priser, global sourcing, snabb 
förändring, korta produktlivscykler och korta ledtider. Denna del definieras vanligtvis som 
fast fashion (Ertekin & Atik 2015; Perry & Towers 2013). Fast fashion sägs användas som ett 
verktyg för att öka försäljning och ge ekonomisk tillväxt (Ertekin & Atik 2015; Fletcher 
2010). Fletcher (2012) och Solér, Baeza och Svärd (2015) uttrycker vidare att textila 
produkter införskaffas av kunder till ett lågt pris och kasseras efter få användningstillfällen till 
följd av att konsumenten psykiskt tröttnat på produkterna eller att de fysiskt sätt var 
producerade för att vara intakta en kortare period, så kallat planerat åldrande. Intervjuade 
företags arbetssätt och produkter går således inte in under denna kategori. Flera av företagen 
uppger att de vill bort från fast fashion och “slit och släng-kulturen”. De vill skapa produkter 
som håller längre än en säsong både kvalitets- och designmässigt, vilket gör att produkter inte 
behöver reas i stor utsträckning. De lägger ekonomiska resurser på att produkterna ska hålla 
extra bra och de erbjuder lagning av trasiga produkter istället för att kunden ska behöva köpa 
nytt. Två av företagen tar emot gamla kläder när kunden inte längre vill ha dem. Fyra av 
företagen har majoriteten av sin produktion i Europa. Svaren som företagen ger går mer i linje 
med vad som skrivs angående slow fashion. Enligt Beard (2008) och Ertekin och Atik (2015) 
har en ökad medvetenhet angående de negativa uppkomsterna av fast fashion framkommit på 
senare år. Även andra forskare har tidigare argumenterat för att konsumtionen måste minska 
för att kunna förbättra det generella välbefinnandet hos individer och dess samhälle (Ertekin 
& Atik 2015; Prothero & Fitchett 2000). Slow fashion har därmed fått en större 
uppmärksamhet idag och står i opposition mot fast fashion (Ertekin & Atik 2015; Fletcher 
2010; Jung & Jin 2014). Slow fashion, eller slow culture som Fletcher (2010) ofta väljer att 
kalla det, utmanar dagens system genom att ge en ny vinkel där en öppning ges för att försöka 
finna ändringar för fast fashion-systemet, ifrågasätta den roll som ekonomisk tillväxt har, 
ifrågasätta underliggande värderingar och världssynen inom textilindustrin överlag för att 
kunna skapa ett verkligt rikare samhälle (ibid.). Ett av företagen anger, i linje med vad som 
sägs angående slow fashion, att de har en livscykelanalys på en produkt för att kunna spåra 
var denna påverkar miljön mest för att sedan försöka reducera denna påverkan. 
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5.4 Motiv 
 
Legitimitetsteorin ger uttryck för att företag kontinuerligt strävar efter att säkerställa sig om 
att de uppfattas som legitima. Detta görs genom att verka inom de värderingar och normer 
som finns i det samhälle företag är verksamma inom (Deegan & Unerman 2011, s. 323). 
Teorin innefattar en form av ett “socialt kontrakt” mellan företaget och samhället (Guthrie & 
Parker 1989). Kontraktet behandlar de krav och förväntningar som samhället har på företaget. 
Enligt legitimitetsteorin måste en organisation se till att uppfylla dessa förväntningar och krav 
för att kunna legitimera sina handlingar (Fernando & Lawrence 2014) annars kan ett 
legitimitetsgap uppstå (Deegan & Unerman 2011, ss. 329). Om dessa dock anses uppfyllda ur 
samhällets perspektiv legitimeras företagets fortsatta existens (Deegan 2002; Fernando & 
Lawrence 2014). I en undersökning av Vo, Delchet-Cochet och Akeb (2015) på franska SMFs 
motiv när det kommer till att integrera CSR i dess affärsstrategi såg de att det ekonomiska 
motivet var det mest framträdande i jämförelse med det sociala och det miljömässiga. 
Samtliga företag uppger i strid med vad legitimitetsteorin och Vo, Delchet-Cochet och Akeb 
(2015) föreslår att motivet för att jobba med CSR i första hand kommer från företagen själva 
samt att samtliga företag uppger att hållbarhet är något som funnits inom företagen från start 
och alla företag vill skapa produkter som håller över tid. Något som ger understöd till detta är 
att det i flera studier framkommit att motiv för att åta sig miljömässigt och social engagemang 
hos SMFs kommer från personliga och etiska värderingar hos ägare och anställda (Fraj-
Andrés, López-Pérez, Melero-Polo, Vázquez-Carrasco 2012; Jenkins 2006; Lamberti och 
Noci 2012; Lee, Herold och Yu 2015; Nejati & Amran, 2009; Preuss och Perschke 2010). Att 
alla företag uppger att hållbarhet är något som funnits med från början är något som går emot 
vad Castka et. al. (2004) uppger i en fallstudie gjord på SMFs i Storbritannien där de hävdar 
att många SMFs ägnar sig åt någon del av CSR-arbete utan att själva vara medvetna om det. 
Matten och Moon (2008) gav också uttryck för detta. Perry och Towers (2009) menar att då 
SMFs främst är beroende av värderingar och engagemang från ägaren innebär det att en 
implementering samt arbetet med CSR i SMFs kan te sig ojämna. Detta är något som 
bekräftas då företagen angav olika svar angående deras CSR-arbete.  
 
Utöver företagens interna värderingar uppger dock alla företag att de märker av ett ökat 
intresse från externa parter, vilket går mer i linje med vad som sägs i legitimitetsteorin 
angående samhällets förväntningar (Deegan & Unerman 2011, s. 323). Pedersen och Gwozdz 
(2014) menar att ju mer tryck angående CSR som kommer från intressenter, desto mer 
anstränger sig företag i åtgärder kopplade till detta. Detta uttalande går i linje med vad som 
sägs om intressentteorin. Intressentteorin behandlar relationer mellan en organisation och dess 
intressenter. Här skapas flera sociala kontrakt mellan olika grupper av intressenter och 
företaget i fokus (Deegan 2002; Deegan & Unerman 2011, s. 348). Enligt Fernando och 
Lawrence (2014) måste ett företag bland annat effektivt hantera sina intressenter samt 
balansera deras olika motiv för att kunna nå sina mål. I samstämmighet med detta uppgav 
dock endast ett av företagen att de ökade intresset från externa parter driver på utvecklingen 
av CSR-arbetet samt att de kommunicerar detta arbete mer utåt. Dock nämndes detta inte av 
resterande företag. Men samtliga gav uttryck för att då fler och fler företag går ut med att de 
arbetar med hållbarhet blir en effekt att företag måste ta ett mer genuint ansvar. 
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5.5 Organisationer 
 
Som framgår i empirin är alla företag utom ett anslutna till minst en CSR-relaterad 
organisation. Enligt en studie gjord av Castka et. al. (2004) upplever SMFs att det finns ett för 
stort antal rådgivande organisationer som överlappar varandra. Detta är inte något som de 
intervjuade företagen ger uttryck för. Istället framkom det att företagen anser att medlemskap 
i sådana organisationer är en viktig del i att bli uppdaterad och uppdatera samt bli inspirerade 
av och få hjälp från. Exempelvis får de företag som är medlemmar i Fair Wear Foundation 
hjälp med att utföra audits hos sina leverantörer. Att utföra audits kan ses som ett verktyg att 
legitimera sin verksamhet i linje med vad som anges i legitimitetsteorin om detta är något som 
efterfrågas av samhället (Deegan & Unerman 2011, s. 323). 
 
Det företag som inte anslutit sig till någon organisation uppgav att detta berodde på brist av 
ekonomiska resurser. Att SMFs har begränsade resurser och därmed kan stöta på svårigheter 
att engagera sig inom CSR är något som Jenkins (2009) ger uttryck för. 
 

5.6 Resurser 
 
Lee, Herold och Yu (2015) menar att SMFs har mindre press på sig, än stora företag, att jobba 
med CSR då de får mindre uppskattning för eventuellt CSR-arbete och syns mindre än stora 
företag. Vidare anger de att åtgärder kring CSR ofta är kostsamma och kan anses ge ett sämre 
slutresultat och marginal på den enskilda produkten. Blundel, Monaghan och Thomas (2013) 
hävdar att SMFs besitter interna och externa hinder när det kommer till att implementera CSR 
och enligt Jenkins (2009) är det främsta problemet när det kommer till en inkorporering av 
CSR den finansiella aspekten då det krävs såväl finansiella resurser som utökad arbetsstyrka 
som specialiserar sig på CSR samt tid för att införa detta på ett fungerande sätt. Alla 
medverkande företag utom ett anger att de lägger resurser, både i form av humankapital och 
finansiella medel, på sitt CSR-arbete. Inget av företagen uppger att de upplevt detta som en 
för stor börda för företaget att hantera. Dock nämner ett företag att de ibland känner sig 
begränsade på grund av sin storlek, det kan vara svårt att hitta material till rätt pris då de inte 
kan köpa in stora kvantiteter, vilket samstämmer med vad Jenkins (2009) angett. 
 

5.7 Tvingande regler och hållbarhetsrapportering 
 
Flera av företagen ger uttryck för att de tror att någon slags premie för användning av hållbara 
material kan öka intresset för dessa bland företag. Samtliga företag uttrycker även att de vill 
se fler tvingande regler när det kommer till CSR. Flera av företagen menar också att de tror att 
fler regler skulle underlätta då det idag är svårt att veta vad som bör prioriteras, att 
utvecklingen av CSR-arbete skulle ta fart samt att det skulle bli lika för alla. I linje med detta 
menar Dahlsrud (2008) att då CSR saknar en enad beskrivning blir guidningen för hur 
området ska hanteras lidande. Sheehy (2015) uppger att en tydlig definition av fenomenet 
skulle tillåta att mer skäliga åtgärder kring reglering skulle vara möjliga. Vidare uppger 
Pedersen och Andersen (2015) att det inte finns en generell CSR-verksamhetsmodell som 
fungerar för alla SMFs. I motsats till företagens svar menar Vo, Delchet-Cochet och Akeb 
(2015) att trots att CSR-arbetet kraftig skiftar inom SMF-sektorn motiveras inte SMFs till att 
integrera CSR i sin affärsstrategi genom miljölagstiftningar. Vidare menar de att formella 
system och standarder kan underminera ansträngningen för SMFs att arbeta med CSR.  
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Två av företagen uttrycker specifikt att de skulle önska mer regler kring 
kemikalieanvändning.  Ett företag uttrycker dock att det borde gälla främst större företag då 
informanten har svårt att se hur det skulle fungera i praktiken för mindre företag. I linje med 
detta menar Perry och Towers (2009) att större företag är bättre lämpade att implementera 
CSR än mindre företag som har svårare att överkomma olika hinder. Något som dock talar för 
att SMFs bör implementera CSR är att Lee, Herold och Yu (2015) menar att SMFs dominerar 
ekonomin generellt och textilindustrin mer specifikt. SMFs utgör över 90 % av de totala 
företagen globalt och sysselsätter över 50 % av arbetskraften inom den privata sektorn. I 
Sverige bidrar SMFs med 55,5 % av landets ekonomiska välfärd och står för 63,5 % av 
arbetskraften (ibid.). Vidare uppger Pedersen och Andersen (2015) att företag inom 
textilindustrin använder stora mängder kemikalier och SMFs beräknas vara bidragande till ca 
64 % av den totala miljöpåverkan inom EU (Blundel, Monaghan & Thomas 2013).  
  
Vägledning för vad som ingår i ett CSR-arbete finns exempelvis både genom GRI (GRI 2014) 
och genom en lagändring som innebär att det blir tvingande för stora företag och företag av 
allmänt intresse att lämna en årlig hållbarhetsrapport (Justitiedepartementet 2014). Tre av 
företagen uppger att de inte har någon hållbarhetsrapport. Ett av dessa företag menar att det 
kan vara ett bra verktyg för att initialt sammanställa CSR-arbetet internt och med tiden 
redovisa detta externt. I liket menar Arena och Azzone (2012) att hållbarhetsrapportering är 
ett väsentligt verktyg att använda för att kunna genomföra ett CSR-arbete. Ett av företagen har 
publicerat hållbarhetsrapporter tidigare och menar att de genom sin rapportering blir tagna på 
större allvar inom den typen av frågor. Enligt Fernando och Lawrence (2014) exponerar 
företag information kring CSR för att nå legitimitet från samhället. Det går i linje med hur 
Deegan och Unerman (2011, s. 323) beskriver en av grundtankarna inom legitimitetsteorin; 
att företag kontinuerligt strävar efter att försäkra sig om att de uppfattas som legitima.  
 
Som framgår använder sig endast två av fem företag av hållbarhetsrapportering. Arena och 
Azzone (2012) hävdar att SMFs har svårigheter att införa verktygen som finns tillgängliga för 
utveckling av hållbarhetsrapporter, då dessa är mer användbara för stora företag. Preuss och 
Perschke (2010) menar i linje med detta att det finns svårigheter i att applicera CSR-modeller, 
anpassade för stora företag, på SMFs. Tilley (2000) motsätter sig detta och hävdar att SMFs är 
mindre versioner av stora företag och att det är fullt möjligt att skala ner CSR-modeller, som 
används av stora företag, för att passa SMFs.  
 

5.8 Kunskapsspridning 
 
Enligt intressentteorin kan ett företag förväntas realisera sitt ansvar gentemot sina intressenter 
genom att utföra aktiviteter som anses viktiga för intressenterna samt genom att rapportera 
information (Fernando & Lawrence 2014). Den generella uppfattningen bland företagen var 
att branschen i Sverige blivit bättre på att dela med sig av information angående CSR samt att 
de då också väljer att gå ut med den informationen på olika sätt. Detta går i linje med vad 
intressentteorin föreslår att ett företag bör göra. Företagens uppfattning går även i samma 
riktning som legitimitetsteorin. Deegan och Unerman (2011, s. 339) lägger fram att ett flertal 
studier har använt sig av legitimitetsteorin för att förklara varför ett företag väljer att externt 
exponera information angående sitt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Fernando och 
Lawrence (2014) uttrycker vidare att företag strävar efter att uppnå legitimitet genom att delge 
information kring CSR, vilket insamlad empiri ger uttryck för. Dock menar Murillo och 
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Lozanos (2006) att SMFs kan besitta svårigheter när det kommer till att kommunicera deras 
CSR-arbete till interna och externa intressenter. 
 
Lee, Herold och Yu (2015) anger att SMFs har mindre press på sig att engagera sig i 
hållbarhetsfrågor då de syns mindre än stora företag. Av empirin framgår att den ökade 
informationsdelningen bidrar till att företag måste ta ett mer genuint ansvar, vilket i viss grad 
underminerar Lee, Herold och Yus (2015) åsikt. 
 

5.9 Leverantörer 
 
Alla förutom ett företag uppger att den största delen av deras produktion är placerad i Europa 
men samtliga företag har även en mindre del placerad utanför, framförallt i Asien. Inom fast 
fashion-sektorn är det vanligt att produktionen är utspridd i hela världen (Ertekin & Atik 
2015; Perry & Towers 2013). Slow fashion står i opposition mot fast fashion (Ertekin & Atik 
2015; Fletcher 2010; Jung & Jin 2014), och kan vidare ses som en bromsning av 
produktionsprocesser och utgör ett helhetstänk som står för hållbar konsumtion (Ertekin & 
Atik 2015). Två av företagen ger uttryck för att kvalitet är en av de viktigaste faktorerna när 
de gäller val av leverantör. Vidare nämns slow fashion som ett system där bland annat 
välmående för arbetare står i fokus (Ertekin & Atik 2015). Samtliga företag uppger att de vill 
ha långa leverantörssamarbeten och att de sällan byter leverantörer. Av detta följer att 
samtliga företag anger att det är viktigt med ett välfungerande samarbete med bra 
kommunikation. Två av företagen menar även att detta är den viktigaste faktorn vid val av 
leverantör.  
 
Perry och Towers (2009) menar att textilföretag i många fall besitter mer makt i relation till 
deras leverantörer vilket leder till att produktionen hos leverantörerna är i ständig rörelse och 
omdistribueras för att kunna producera produkter till kontinuerligt lägre priser. På bekostnad 
av detta har arbetarna i fabrikerna blivit lidande genom bland annat låga löner och långa 
arbetspass (Pedersen & Andersen 2015; Perry & Towers, 2009; Perry & Towers 2013). I 
motsats till detta går det att utläsa att företagen, genom långa samarbeten med sina 
leverantörer, vill nå förbättringar, både vad gäller kvalitet och CSR tillsammans med 
leverantörerna. Företagen vill även hjälpa leverantörerna att bli mer hållbara. Ett av företagen 
uppger att samarbetet även ska gälla de sociala och miljömässiga krav som företaget ställer. 
Samtliga företag ger uttryck för att de inte jagar det bästa priset utan fokuserar på att 
leverantören håller sig inom de krav som företaget ställer, exempelvis Code of Conducts. Ett 
företag uppger vidare som exempel att de aldrig skulle producera produkter där arbetare står 
och badar i farligt krom utan att de då väljer de en dyrare men säkrare leverantör. Russo och 
Perrini (2010) menar att en hållbar strategi bland annat baseras på nätverkande, lojalitet och 
legitimitet och uttrycker vidare att SMFs bör lära från intressentteorin, som innehåller ett 
liknande synsätt, för att klara av hållbar strategisk orientering. Ur empirin går det att utläsa att 
samtliga företag värdesätter lojalitet och nätverkande med leverantörer och övriga motparter.  
 

5.10  Negativa aspekter 
 
Perry och Towers (2009) uppger att större företag är mer lämpade att implementera CSR än 
SMFs, då dessa har svårare att överkomma hinder som brist på resurser, låg medvetenhet 
angående intressenters behov samt sämre förhandlingsposition gentemot sina leverantörer. 
Blundel, Monaghan och Thomas (2013) går i samma spår då de uttrycker att SMFs har såväl 
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externa som interna hinder att överkomma när det kommer till en CSR-implementering. 
Jenkins (2009) anger vidare att SMFs största hinder är den finansiella aspekten då den dagliga 
verksamheten för många SMFs går ut på att överleva finansiellt. Nämnd forskning är något 
som både bekräftas och förkastas av insamlad empiri. Ett av företagen anger att just deras 
storlek, då de är så pass små, är ett hinder och ofta en utmaning i samtliga av ovan nämnda 
punkter. Företagets storlek nämns dock inte av något annat företag som en svårighet. Ett 
företag uppger att det är svårt att få tiden att räcka till vilket är något som kan kopplas till vad 
Perry och Towers (2009) säger om SMFs och bristande resurser samt det Jenkins (2009) 
uttrycker angående att en CSR-implementering kräver en utökad arbetsstyrka. Samma företag 
nämner också att det kan vara svårt att veta i vilken ände de ska börja i gällande CSR vilket 
går i linje med vad Dahlsrud (2008) uttrycker då han säger att en enad beskrivning av CSR 
saknas vilket leder till ett misslyckande i att ge företag guidning i hur området CSR bör 
hanteras. Att veta vad som ska kommuniceras utåt och på vilket sätt upplevs som en svårighet 
för ett av företagen vilket går i linje med vad Perry och Towers (2009) säger angående SMFs 
låga medvetenhet angående dess intressenters behov. 
 
Legitimitetsteorin avslöjar inte mycket om varför företag inte väljer att delge eller endast 
väljer att delge viss information, vilket anses vara en av teorins begränsningar (Fernando & 
Lawrence 2014). Ett av företagen upplever att de måste argumentera för och försvara sina 
hållbarhetsval och ett annat säger att det funnits lite rädsla i branschen kring att tala om 
hållbarhet därför att det då börjas ifrågasätta varför vissa hållbarhetsaktioner tas och inte 
andra. De menar att detta har varit anledningar till att de inte valt att särskilt tillgängligt dela 
med sig av information angående hållbarhet. 
 
Enligt Andersson (2013) och Jakobsson (2014) har krav från såväl konsumenter som regering 
ökat och det kan därmed nästan anses oacceptabelt för företag att inte inkorporera CSR i den 
dagliga verksamheten. I strid med detta uppger ett företag att de är svårt att “få betalt” för de 
hållbarhetsval de gör då kunden oftast bara tittar på hårdvaran av produkten och tar rationella 
beslut knutet till pris. De ser inte mjukvaran runt omkring så som exempelvis hållbara 
material. Däremot ger inget annat företag uttryck för detta problem. 
 

5.11  Positiva aspekter 
 
Pedersen och Andersen (2015) samt Ritch (2015) menar att textilindustrin uppmuntrar till en 
ökad konsumtion samt att företag inom textilindustrin använder stora mängder kemikalier 
(Pedersen och Andersen 2015). Ett av de fem företagen menar att en positiv aspekt som 
kommer ur deras CSR-arbete är att de inte bidrar lika mycket till konsumtionssamhället som 
många andra i branschen gör. Castka et. al. (2004) menar i linje med detta att företag vill 
bidra till mindre konsumtion. Perry och Towers (2013) motsätter sig detta och menar att det är 
konsumtionen som håller företaget levande. Ett av de fem företagen uttrycker att de ser 
arbetet med CSR som en konkurrensfördel då konsumenter blir allt mer medvetna om 
fenomenet. I linje med detta går det i forskning att utläsa att CSR kommit att bli allt viktigare 
inom de flesta sektorer (Ayuso, Roca & Colomé 2013; Carroll & Shabana 2010; Jenkins 
2009; Justitiedepartementet 2014). Vidare menar Andersson (2013) och Jakobsson (2014) att 
krav från samhällets intressenter ökar.  
 
Enligt legitimitetsteorin är det inte alltid lätt som företag att förhålla sig till de olika 
förväntningar som samhället har då dessa ständigt förändras, vilket försvårar åstadkommandet 
av en kongruens med företagets övergripande mål (Fernando & Lawrence 2014). Dowling 
och Pfeffer (1975) menar att lagen reflekterar samhällets normer och värderingar men trots 
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det anpassar sig rättssystemet tämligen långsamt när normerna förändras. Om samhället inte 
accepterar ett särskilt beteende är det vidare inte säkert att det omvandlas till lag (ibid.). Ett av 
företagen uttrycker att det för dem är fördelaktigt att ha ett ordentligt kemikaliearbete samt en 
utbredd användning av hållbara material ifall det framöver kan bli strängare lagkrav kring 
detta. Vidare menar två av företagen att just arbetet med kemikalier har varit lättare att arbeta 
med än vad de från början trodde.  
 
Ett annat företag menar att det är en fördel att ha bra översikt på leverantörsleden och att de 
på så vis kan undvika oväntade risker. Detta går i linje med Choi och Li (2015) som menar att 
den globala CSR-trenden har lett till att fler företag har börjat se över bland annat sina 
materialval och värdekedjor. Jenkins (2009) menar att SMFs traditionellt sett inte varit 
framgångsrika när det kommer till att arbeta med CSR men uttrycker att företagen bör utnyttja 
möjligheterna som uppkommer från CSR och genom detta nå affärsmässiga fördelar. Ett 
företag anger att de drar till sig engagerade medarbetar genom att arbeta med CSR. Ännu ett 
företag uppger att de trodde att de anställda skulle tycka att hållbarhet var relativt ointressant 
att arbeta med men att samtliga anställda istället tyckte att det var viktigt och engagerade sig i 
arbetet. Vidare menar ett företag att de ser att själva designprocessen och orderläggningen 
inom företaget utvecklas till det bättre genom CSR. Lee, Herold och Yu (2015) menar dock 
att CSR-relaterade åtgärder så som att hitta alternativa material och processer och använda sig 
av återvunna material kan vara kostsamma för SMFs. I motsats till detta uppger ett företag att 
de till en början hade uppfattningen att det skulle vara svårt att genomföra ett projekt med 
återvinningsbara produkter då de trodde att det skulle bli mer kostsamt än vad det i slutändan 
blev. Detta såg företaget som en positiv lärdom att miljövänlighet inte behöver vara kostsamt.  
 
Enligt det positivistiskta ledningsperspektivet av intressentteorin uttrycks betydelsen av att 
fokusera på särskilda intressenter som anses starka, ofta de som kan knytas till finansiella 
resurser (Deegan & Unerman 2011, s. 353). Ju viktigare en intressent är för ett företag desto 
större ansträngning gör företaget för att upprätthålla en god relation (Deegan 2002; Deegan & 
Unerman 2011, s. 353) Endast ett av företagen uppger att det inte har någon finansiär som 
ställer krav på höga marginaler vilket ses som något positivt och underlättar för företaget att 
hålla den kvalitet de önskar. Det går i linje med det etiska perspektivet som menar att makten 
som olika intressenter besitter inte är relevant och förespråkar istället att alla intressenter ska 
behandlas lika (Deegan & Unerman 2011, s. 348). Övriga företag uppger inte om de har en 
finansiär eller ej och uttalar sig således inte huruvida detta underlättar eller inte. Inget av 
företagen gav dock uttryck om att arbete med CSR måste resultera i vinst eller hög avkastning 
på grund av krav från finansiella intressenter. 
 

5.12  Vision och mål 
 
Företagen har såväl liknande som skiljaktiga mål och visioner. Tre av fem företag uppger att 
de har som mål att använda sig av mer ekologisk bomull. Ett av företagen menar att ett sådant 
beslut kan göra störst skillnad. Som nämnts tidigare menar Bergh (2012) i motsats till detta att 
bomullen redan är slut, att Peak Cotton är nådd. Ett av företagen anger att de vill se över 
användingen av andra typer av hållbara material och ett annat företag menar att de tror att de 
kommer bli lättare att köpa in ekologiskt material ju större de blir. Vidare menar Castka et. al. 
(2004) att åtgärder som att hitta alternativa material ofta är kostsamma och kan anses ge ett 
sämre slutresultat och marginal av den enskilda produkten. Vidare menar Jenkins (2009) att 
för många SMFs går den dagliga verksamheten ut på att överleva finansiellt och att 
marginalerna är små och utrymmet för att minska dessa är litet. Ritch (2015) uppger att 
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textilindustrin har en signifikant påverkan på miljön. Vidare menar Pedersen och Andersen 
(2015) att textilindustrin använder en stor del kemikalier. Dock anger endast ett av de fem 
företagen att de ska se över och minska sin kemikalieanvändning ytterligare. Företagen 
uppger vidare att de bland annat kommer fokusera på plaggåtervinning, granskning och 
utveckling av fraktprocesser och förlängning av plaggens produktlivscykler.  
 
Som tidigare nämnts rör den sociala aspekten relationerna mellan textilföretagen och deras 
leverantörer och belyser lönefrågor, arbetsförhållanden och arbetstimmar (Towers, Perry & 
Chen 2013). Två av fem företag uppger att den sociala aspekten är ett fokusområde framöver. 
Ett av företagen vill effektivisera sin produktion och ett annat vill som nästa steg betala 
levnadslön till ytterligare en leverantör i Indien. Det senast nämnda företaget menar även att 
de vill öka möjligheten till spårbarhet i produkterna genom att arbeta vidare och fördjupa 
relationerna med sina leverantörer. Detta går i linje med resultatet i en studie gjord av Arrigo 
(2013) som konstaterade att ett lyckat arbete med CSR kräver stabila relationer med 
intressenter. Vidare menar Russo och Perrini (2010) att CSR tenderar att fokusera mer och 
mer på ett intressentperspektiv samt att SMFs bör fokusera på ett sådant för att nå ett bättre 
rykte samt för att nå en hållbar strategisk orientering. I linje med detta konstaterar Deegan och 
Unerman (2006, s. 271) ett ökat krav från intressenter på att företag ska ta ansvar när det 
kommer till miljön, samhället och mänskliga rättigheter. Två av företagen uppger att de vill 
kommunicera sina hållbarhetsaktiviteter utåt och ett av dessa företag utbildar sin personal och 
sina säljare inom detta för att de ska kunna sprida denna kunskap vidare. Fernando och 
Lawrence (2014) menar att företag genom att delge information kring dess CSR-arbete strävar 
efter ett nå legitimitet. Detta genom att verka inom de värderingar och normer som finns i det 
samhälle de är verksamma inom (Deegan & Unerman 2011, s. 323). Murillo och Lozanos 
(2006) menar dock att SMFs kan inneha svårigheter att kommunicera deras CSR-arbete till 
interna och externa intressenter. 
 
Enligt Lantos (2001) utformades intressentteorin som en reaktion på Friedmans åsikter om att 
ett bra samhälle skapas genom att företag endast syftar till att maximera avkastningen till sina 
aktieägare. Enligt Friedman är aktieägarna således de enda som besitter rätt att framföra krav 
på ett företag och vidare är det fördelaktigt om det ansvar som ett företag åtar sig resulterar i 
ekonomisk vinning (ibid.). Vidare menar Deegan (2002) och Deegan och Unerman (2011, s. 
353) att det positivistiskta ledningsperspektivet av intressentteorin betonar behovet av att 
fokusera på särskilda intressenter, speciellt de som kan knytas till finansiella resurser. Inget av 
de fem företagen nämner att CSR-relaterade mål och visioner är tvungna att resultera i en hög 
avkastning eller vinst på grund av tryck från finansiella intressenter. Istället är de intressenter 
som nämns, i anslutning till företagens mål och visioner, deras leverantörer, kunder och 
anställda. Detta går i linje med det etiska perspektivet av intressentmodellen som belyser att 
företag bör ge lika stor beaktning till alla intressenters motiv och att företag bör ses som ett 
verktyg för att koordinera samtliga intressenters motiv (Hasnas 1998).  
 
Slutligen uppger ett företag att de arbetar med en strategi för att eventuellt kunna öka 
omsättningen och menar att detta kan skynda på deras CSR-arbete. Ju mer ekonomiska 
tillgångar som strömmar in till företaget, desto mer uppsikt måste de ha på CSR-relaterade 
frågor. Detta går i linje med att Jenkins (2009) uppger att motiven är starkare att engagera sig 
i CSR för stora företag då de befinner sig under strålkastaren. SMFs håller sig relativt 
osynliga och riskerar således inte ett dåligt rykte på samma sätt som stora företag. I likhet 
menar Lee, Herold och Yu (2015) att SMFs har mindre press på sig att engagera sig i CSR-
aktiviteter då de får mindre uppskattning för eventuellt CSR-arbete, med tanke på att de syns 
mindre än stora företag. Vidare menar Jenkins (2009) att den finansiella aspekten är ett 
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problem för SMFs då det krävs såväl finansiella resurser som utökat humankapital som 
specialiserar sig på CSR samt tid för att kunna arbeta med ett väl fungerande CSR-system.  
 

6 Slutdiskussion 
 
Följande kapitel presenterar författarnas egna slutsatser av den analyserade empirin. 
Slutligen läggs egna reflektioner och kritik mot uppsatsen fram samt tas förslag på vidare 
forskning upp. 
 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utveckla och fördjupa förståelsen kring svenska små och 
medelstora företags CSR-arbete inom textilindustrin, motiv för detta samt hur det tar sig 
uttryck. Med syftet i åtanke har vi ämnat finna svar på uppsatsens forskningsfråga; Vilket 
ansvar tar svenska små och medelstora företag, inom textilindustrin, för sin miljömässiga och 
sociala påverkan på samhället?  
 
Att CSR inte har en enhetligt accepterad definition enligt tidigare forskning på området är 
något som bekräftas av studien då samtliga företag uppgav olika definitioner av CSR. Något 
som dock tydligt framgått är att CSR för samtliga företag implicit innebär att ta ansvar. 
Vidare visar den otydliga definitionen på att detta orsakar spridning av det miljömässiga och 
sociala hållbarhetsansvar som företagen åtar sig. Socialt ansvar visar sig främst genom att 
företag värnar om sina leverantörer och deras anställda. Vidare kan detta kopplas till 
intressentteorin som anger att relationer med intressenter är av största vikt för att ett företag 
ska uppnå satta mål. Trots att leverantörerna står i fokus för företagens sociala ansvar tar sig 
arbetet med dessa olika uttryck hos företagen. Inom miljö skiljer sig företagens ansvar 
ytterligare. Här är de främsta gemensamma nämnarna material, vatten, kemikalier och 
hållbara produkter ur både en kvalitets- och designaspekt. Empirin visar att samtliga företag 
går emot fast fashion-kulturen och kan anses luta mot ett arbetssätt likt slow fashion. Motiven 
för att arbeta med CSR kommer entydigt i alla företag från dem själva vilket stöds av en del 
tidigare forskning men går stick i stäv med vad legitimitetsteorin föreslår. Dock uppger 
företagen ett ökat intresse för hållbarhet från samhället vilket inte avfärdar legitimitetsteorin 
helt ur denna synvinkel. De flesta av företagen lägger ekonomiska resurser på sitt arbete med 
CSR vilket är något som forskning har motsatt sig då de antyder att SMFs inte har den 
finansiella kapaciteten som krävs. Generellt går det också att utläsa att medlemskap i 
organisationer samt hållbarhetsrapportering som samordningsverktyg är något som kan 
utveckla företags arbete med CSR. Företagens generella uppfattning om branschen i Sverige 
är att företag blivit bättre på att dela med sig av information kring CSR och även väljer att 
exponera detta utåt vilket har lett till ett ökat genuint ansvarstagande. Detta går i linje med 
legitimitetsteorin då bland annat rapportering av information anses legitimera ett företags 
existens. Förvånansvärt få negativa aspekter av att jobba med CSR angavs av företagen och 
de är övervägande positiva utfall från att ta hållbara ställningstaganden. De positiva och de 
negativa aspekterna skiljer sig för företagen lika mycket som hållbarhetsarbetet i sig. Framåt 
fokuserar företagen främst på leverantörer, anställda, material och kommunikation och den 
ekonomiska aspekten är inte ett primärt fokus. 
 
Slutligen kan konstateras att det sociala och miljömässiga ansvaret som tar sig uttryck hos 
företagen är lika brett som hittills framtagna definitioner av CSR.  
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6.2 Egna reflektioner och kritik gentemot uppsatsen 
 
Denna uppsats har som tidigare nämnt syftat till att bidra till en fördjupad diskussion, och då 
mer specifikt diskussionen gällande CSR inom svenska SMFs i textilindustrin. I det stora 
sammanhanget bidrar denna uppsats inte med något nytt på området. CSR är ett välstuderat 
område som forskare undersökt på både djupet och bredden, därför behöver specifika 
delområden studeras för att ny information ska tillföra något av betydande värde till 
diskussionen. Inför och under denna studie har därför en omfattande mängd forskning på 
området studerats. CSR är ett ständigt aktuellt och brett område som det finns en uppsjö av 
forskning kring. Detta medför att det är svårt att säkerställa att ingen forskning har missats 
som kunde ha varit av betydelse för studien. En ansats har dock gjorts för att försöka upptäcka 
de forskare som är av vikt inom området samt forskare med olikheter i sina resultat. För att 
komplettera tidigare studier har specifikt område, specifik bransch samt specifik storlek på 
undersökta företag valts. Vi kan dock inte på något sätt hävda att vår studie bidragit med 
något av betydande värde då vår studie har föregåtts med ett rikt fält av välgjord forskning 
som sträcker sig bortom omfattningen för denna studie.  
 
Vidare kan studiens urval ha färgats av tidigare kunskap och personliga preferenser hos oss 
när det kommer till CSR och företag. Detta är något som vi varit medvetna om och försökt se 
till inte influerat studien, men något som är omöjligt att helt utesluta då det är en kvalitativ 
studie med ett icke-sannolikhetsurval. 
 
Analysen visar att företagen till viss del går emot den väletablerade legitimitetsteorin när det 
kommer till motiv för CSR-arbete. Detta kan diskuteras vidare samt ifrågasättas hur 
sanningsenliga de svar som insamlats är. Då företagen garanterats anonymitet bör de dock 
inte haft några motiv för att uppge icke sanningsenliga svar.  
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Det har under studiens gång framkommit att det finns oklarheter när det kommer till hur en 
CSR-agenda bäst implementeras i företag där det görs på frivillig basis. Det finns 
organisationer som arbetar med olika aspekter av hållbarhet, men många överlappar varandra 
och det kan för mindre företag vara svårt att veta vilka som är givande att gå med i. Därför 
upplever vi att vidare studier kring hur stor nytta denna typ av organisationer har för företag 
inom textilbranschen skulle bidra till ämnet. 
 
Vidare hade det varit intressant att studera i vilken utsträckning just SMFs inom 
textilindustrin arbetar med CSR i förhållande till i hur detta syns utåt på exempelvis hemsida, 
årsredovisning och genom deras övriga kanaler. Detta styrks av att två av de fem intervjuade 
företagen explicit sa att de skulle vilja kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete bättre.  
 
Trots att otaliga försök gjorts för att ta fram en accepterad och enhetlig definition av 
begreppet CSR skulle det vara av intresse att nå ett framgångsrikt resultat. Detta då de 
framgått att den otydliga definitionen av CSR bidragit till misslyckad guidning av hur företag 
bör implementera och arbeta med CSR i sin verksamhet. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
 
1.  Vad har du för titel? 
2.  Vad innebär ditt yrke? Vad arbetar du med för uppgifter? 
3.  Hur många anställda är ni på företaget idag? 
4.  Vilken omsättning och vilket resultat hade ni förra året (2015)? 
 
5.  Hur definierar ni CSR? 
6.  Hur ser ni generellt på branschen när det kommer till CSR-frågor? 
7.  När började ni arbeta med CSR? 
8.  Varför startade ni med CSR/vad var det som fick er att börja jobba med CSR? 
9.  Hur startade ni ert CSR-arbete, vad var det första steget ni tog? 
10.  Fick ni hjälp när ni började med CSR eller gjorde ni det själva? 
11.  Hur ser “CSR-avdelningen” ut? En person, flera personer? 
12.  Lägger ni stora ekonomiska resurser på ert CSR-arbete? 
 
13.  Vad har ni för socialt CSR-arbete? 
14.  Vad har ni för miljömässigt CSR-arbete? 
15.  Vilken del tycker ni är viktigast? Och varför? 
16.  Vision och mål med CSR? Vad ser ni i framtiden? 
17.  Vad är ert nästa steg i ert CSR-arbete? 
18.  Vad har ni upplevt som svårast med CSR-arbetet? 
19.  Vad har varit lättast med CSR-arbetet? 
20.  Är det något ni trodde skulle vara svårt att genomföra (CSR) men som visade sig vara 

ganska enkelt? 
21.  Varifrån kommer trycket för CSR? Märker ni att kunden önskar det eller ej? 
22.  Delar man med sig av information mellan företag när det gäller CSR-frågor? 
23.  Har ni några förebilder när det gäller företag som jobbar med CSR? 
24.  Vilka CSR-relaterade organisationer är ni med i? 
25.  Är det några organisationer som ni skulle vilja vara med i men som ni inte är med i? Om 

ja, varför? 
 
26.  Har ni en hållbarhetsredovisning? Om ja, hur påverkar den? Vad får ni och era 

intressenter ut av den? 
27.  Tycker ni att det borde finnas mer tvingande regler kring CSR? 
28.  Om det skulle finnas ex. skattereduktion på hållbara material, skulle det leda till en större 

satsning av hållbara material? 
29.  Märker ni att trender och snabba förändringar i kundbehov försvårar CSR-arbetet? 
30.  Skapar ni plagg som ni vet att ni kan bryta ner och skapa nya plagg av? 
31.  I vilka länder finns era leverantörer/producenter? 
32.  Byter ni leverantörer/producenter ofta? 
33.  Vad är viktigast för er vid val av leverantörer/producenter? 
34.  Hur upplever ni svårighetsgraden när det kommer till att skaffa sig information kring hur 

man arbetar med CSR? 
35.  Tummar man på CSR om det har en viss påverkan på priset? Hur fasta principer har ni? 
36.  Vad har ni sett för fördelar med CSR inom företaget? 
37. Vad har ni sett för nackdelar med CSR inom företaget? 
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