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Förord 
 

Denna kandidatuppsats markerar slutet av vår utbildning på programmet Textil 

Produktutveckling och Entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. Då hållbarhet har funnits 

med som en röd tråd genom alla kurser vi har läst blev valet av ämne naturligt riktad åt 

hållbarhetsfrågor. Avgränsningen till B2B-företag innebär ny mark för oss båda och det har 

varit otroligt givande att få en inblick i denna del av textilindustrin. Kunskaperna vi tar med oss 

från arbetet med uppsatsen är en djupare insikt om komplexiteten inom strategiarbetet på 

företag samt hur alla företag, oavsett storlek, kan bidra till ett mer hållbart samhälle. 

 

Ett stort tack riktas först och främst till vår handledare, Lars Hedegård, som med stort tålamod 

har bidragit med hjälpande råd längs med hela skrivprocessen. Många frågetecken har med hans 

hjälp kunnat rätas ut och vi har lämnat varje handledningsmöte med större kunskap och 

förståelse. Vi vill även tacka alla respondenter som gjort vår undersökning möjlig. Deras tid 

och engagemang har varit ovärderlig för vårt arbete och det har hjälpt oss att besvara många 

frågor. 
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Sammanfattning 
Den globala företagsmarknaden utgörs idag till 99 procent av SME-företag (Inyang 2013) där 

många upplever implementeringen av CSR-arbete som förvirrande. Några av de största 

svårigheterna är hur CSR-arbetet ska få en tydlig struktur och vilka utvecklingsmöjligheter som 

finns. Det råder även forskningsmässig förvirring kring den grad av ansvar mindre företag är 

skyldiga att ta gällande CSR-arbete samt hur det ska utföras. Åtta av tio företag anser sig arbeta 

med CSR-relaterade aktiviteter men av dem är det endast 22 procent som mäter resultaten som 

uppnås (Blom 2014). 

 

Tre svenska SME-företag inom textilindustrin inriktade på försäljning till företagskunder, även 

förkortat B2B från engelskans business to business, undersöks i denna studie i syfte att 

kartlägga deras CSR-aktiviteter. Till hjälp har en CSR-strategimodell utformats med inspiration 

från tidigare modeller med avsikt att bedöma potentiellt behov av att förbättra och utveckla 

arbetet med CSR. Det teoretiska material som ligger till grund för rapporten är hämtat från 

tidigare forskning rörande CSR i SME-företag och strategimodeller för SME-företag. Det 

empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med anställda på företagen och detta 

material har legat till grund för kartläggningen av företagets CSR-arbete. 

 

Studien visar att de undersökta SME-företagen bedriver ett aktivt CSR-arbete utifrån deras 

personella kapacitet. Det arbete som utförs har en stark anknytning till företagsledningens 

personliga intresse för CSR vilket är direkt kopplat till hur väl CSR integreras i affärsstrategin. 

De företag som har en uttalad strategi och målsättning för CSR-arbete är de mest framgångsrika 

i att utvärdera och mäta resultatet av deras aktiviteter.  Studien visar även på likheter och 

olikheter i hur SME-företag arbetar med CSR.  Resultatet visar att alla delar av CSR-arbetet är 

beroende av varandra och att företagen måste arbeta med samtliga för att få ett komplett och 

fungerade CSR-strategiarbete. 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Business to Business, SME-företag, 

Strategimodell, Textilindustrin  
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Abstract 
The global business market currently contains of 99 percent of SME companies (Inyang 2013). 

Within the SME companies there are in many cases confusion regarding the implementation of 

CSR. One of the biggest challenges for SME companies is how to structure and develop their 

CSR activities. Researchers are at odd with the amount of responsibility companies are required 

to take concerning CSR and how it should be executed. Eight out of ten companies claims to 

work with CSR related activities, but only 22 percent measures the achieved outcomes (Blom 

2014). 

 

Three Swedish textile SME companies focused on sales to business customers are in this study 

examined in order to identify their CSR activities. A strategic model was designed with the 

intention to assess the potential need to improve and develop the CSR related work. The 

theoretical material that forms the basis of the report is taken from previous research on CSR 

in SMEs and strategy models for SMEs. The empirical data were collected through interviews 

with employees of the companies and this material has been the basis for the mapping of the 

company's CSR work. 

 

The study shows that CSR activities are actively implemented in SME companies. The work 

has a strong connection to the management's personal interest in CSR, which is directly linked 

to how well CSR is integrated into the business strategy. The companies that have a stated 

strategy and goals for their CSR are the most successful in evaluating and measuring the results 

of their activities. The study also shows the similarities and differences in how SMEs are 

working with CSR. The results show that all parts of the CSR work are interdependent and that 

companies need to work with all to get a complete and functioning CSR strategy. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Business to Business, SME, Strategic model, 

Textile industry  
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1. Inledning 
Samhällets medvetenhet kring miljöfrågor och socialt ansvar ökar ständigt vilket ställer högre 

krav på att varje enskilt företag kan erbjuda marknaden miljövänliga och etiskt framställda 

varor (Blom 2014). Att genomföra ett ansvarsfullt arbete både ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt benämns med ett samlingsbegrepp för Corporate Social Responsibility, CSR. 

CSR verkar som ett hjälpmedel för företagen att kunna arbeta ansvarsfullt i hela värdekedjan 

och därigenom bidra till nytta både för företagen själva och för omvärlden. Det ekonomiska 

ansvarstagandet syftar till att bedriva en verksamhet på ett sätt som ger högsta möjliga 

avkastning både för företaget men också för aktieägarna. Avkastningen skyddar i sin tur 

företagets finansiella ställning på marknaden. Miljömässigt ansvarstagande innefattar att 

bedriva en verksamhet på ett sätt som inte ger någon långsiktig negativ inverkan på jorden och 

dess naturresurser (Grankvist 2009). Insikten att jordens resurser inte längre kan utnyttjas 

anspråkslöst är ett faktum och världens befolkning måste ge tillbaka till jorden i form av 

återvinning och återanvändning (Blom 2014). Det sociala ansvarstagandet präglas av att 

företaget tar en roll som en god samhällsmedborgare med hänsyn till personers hälsa och 

välmående oavsett vilken position personerna har så som exempelvis: anställd, leverantör, 

affärspartner eller konsument (Grankvist 2009).  

 

Trots den ökade medvetenheten kring CSR-relaterade frågor kvarstår fortfarande problem för 

företagen om hur de bör tillämpa CSR i deras verksamhet för att möta samhällets krav (Santos 

2011). Det finns ett begränsat antal lagstadgade direktiv och oftast sker CSR-arbete som ett 

frivilligt initiativtagande från företagens sida. Krantz (2010) anser att fastän CSR kan kännas 

otydlig diskuterar ledare och politiker mer och mer långsiktiga mål som ska leda arbetet framåt. 

Krantz menar att den verkliga utmaningen som kvarstår är hur det ska tillämpas i praktiken. 

Långsiktiga förändringar måste ske i företagsmodeller, öka förtroendet hos kunder och 

involvera intressenterna ännu mer för att dessa mål ska nås. För att detta ska kunna lyckas 

behövs strategiska samarbeten och sammanvävda värdekedjor (Krantz 2010). 

 

Företag som bedriver ett aktivt CSR-arbete klassas inte som ideella organisationer eftersom de 

ständigt strävar mot att gå med vinst. Genom att istället dra nytta av de möjligheter som CSR-

arbetet medför kan det leda till vinst för företaget (Dutot, Lacalle Galves & Versailles 2016). 

Exempelvis gynnas inte bara miljön av en effektiviserad materialåtgång utan företaget får även 

ta del av positiva utfall som minskade materialkostnader. Genom att förbättra arbetsmiljö och 

arbetsvillkoren för sina anställda leder detta till mer motiverade anställda som trivs bättre på 

sin arbetsplats vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för företaget (Grankvist 2009). 

 

Svensk Handels årliga undersökning från 2014 kring CSR- och hållbarhetsfrågor 

bland  medlemsföretag och konsumenter visade att arbetet med hållbarhetsfrågor är påverkat 

av storleken på företaget. Mycket av den nuvarande forskning som existerar är riktad mot de 

stora globala företagens arbete med CSR. Trots detta utgör SME-företag, det vill säga mikro, 

små och medium-stora företag, i dagsläget mer än 90 procent av den totala globala marknaden 

(Inyang 2013). SME-företag  är enligt Europeiska Kommissionen företag som har en 

företagssammansättning på färre än 250 personer, en årsomsättning som inte överstiger 50 
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miljoner euro alternativt inte har en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro per år 

(Europeiska kommissionen ET-01-15-040-SV-N 27.05.2016, ss. 1-9). Den omfattande andelen 

SME-företag på den globala marknaden innebär att de har en stor inverkan på jordens 

befolkning då de skapar arbetstillfällen och utveckling i de områden där de verkar (Inyang 

2013).  

 

Tidigare forskning inom CSR är mer inriktad på företag som säljer direkt till kund vilket även 

benämns business to customer, B2C. CSR-arbete hos företag som säljer till andra företag, så 

kallade business to business företag eller B2B, uppmärksammas desto mindre i 

forskningssammanhang. Vidare förklarar Homburg, Stierl, & Bornemann (2013) att 

hållbarhetsarbetet är en universell nödvändighet som är viktigt för alla oberoende  av företaget 

är ett B2B- eller B2C-företag. Han, Sang, och Childs (2016) menar att B2B-kunder också är 

intresserade av företagens CSR-arbete och det utgör en viktig del i att förstärka företagets 

relation till kunden där förtroendet påverkas positivt. I undersökningen kom de fram till att 

implementeringen av CSR i B2B företag även här stärker relationen mellan företaget och deras 

företagskund (Han, Sang & Childs 2016).  

 

För att ett företag ska vara hållbart ur CSR-synpunkt krävs det att både ekonomin gynnas men 

också att det ger ett mervärde till samhället (Schmidpeter & Idowu 2015). Krantz (2010) menar 

att det finns unika affärsmöjligheter där företagen som i framtiden kommer nå framgång är de 

som bedriver hållbar produktion och tillför mer värde men med mindre resurser (Krantz 2010). 
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1.2 Problematisering 
För att kunna utföra CSR-arbete inom ett företag krävs det att de anställda på företaget kan 

identifiera det etiska värdet av olika processer. Okunnighet gällande moraliska problem leder 

till svårigheter med att fatta ett etiskt korrekt beslut och därför är det viktigt att de anställda på 

företaget arbetar kontinuerligt med CSR genom bred kunskap. Genom kunskapen finns det en 

större chans att beslut fattas etiskt korrekt och inte bara på grund av den ekonomiska vinningen 

(Lepoutre 2006). 

 

1.2.1 Svårigheten kring CSR implementering 

En studie gjord av Lee, Herold och Yu (2016) visar att mindre företag är beroende av att 

företagets ägare känner igen etiska problem, har ett driv och personligt engagemang när det 

kommer till CSR-arbete. Det nuvarande CSR-arbetet och strategin kring hur det ska 

marknadsföras och kommuniceras av företagen är enligt Lee, Herold och Yu (2016) fortfarande 

relativt låg. Den bristande kommunikationen är ett av de största problemen för SME-företag. 

Undersökningen visade att mindre företag generellt saknar en klar och tydlig strategi i 

utförandet av deras CSR-arbete. Författarna anser att ett av huvudproblemen till arbetet med 

CSR är att hållbarhetsfrågor behandlas som en utomstående del istället för integrerat i företaget. 

När det kommer till den marknadsföringsmässiga fördelen som CSR ger anser författarna att 

den nästan helt uteblir på grund av att arbetet kommuniceras så pass dåligt utav företagen (Lee, 

Herold & Yu 2016).  

 

Enligt Blom (2014) arbetar åtta av tio företag med någon form av hållbarhetsarbete där 42 

procent uppgav att det hade lagt in mer resurser jämfört med tidigare år. Undersökningen visar 

också att små företags främsta syfte till att involvera sig i hållbarhetsarbete är att förstärka 

varumärket, bidra till en utveckling och bli mer konkurrenskraftig på marknaden. I rapporten 

understryks problemet med hur svårt det är för företagen att mäta det arbete som de gör och 

därigenom se vilka resultat de når. Det är bara 22 procent av de företag som jobbar aktivt med 

denna sorts frågor som säger sig mäta resultatet av deras processer (Blom 2014).  

 

Problemet kring CSR-arbete rotar sig enligt Santos (2011) i att företag behöver veta vilka 

aktiviteter de bör arbeta med, om nuvarande aktiviteter klassas som CSR-arbete samt hur de 

kan utveckla arbetet. Riktlinjerna för vilka aktiviteter och ståndpunkter företagen ska vidta för 

att hålla ett bra CSR-arbete är just nu otydliga och det är i många anseende företagets egna 

initiativ och vilja som styr vilka aktiviteter de vill vidta. Blombäck och Wigren (2009) anser att 

CSR-arbetets stora omfattning gör att aktiviteterna som utförs kan utformas efter varje enskilt 

företag. För att företaget ska komma igång med sitt CSR-arbete behövs det göras en analys av 

företaget, var riskerna finns och vad som kan göras för att förebygga dem. En kartläggning kan 

hjälpa denna typ av arbete för att vara säker på att arbetet görs av rätt orsaker och inte på grund 

av yttre påtryckningar så som media och andra företag (Blom 2014). 

 

1.2.2 Företag har en försvårad bild av CSR 

Blombäck och Wigren (2009) anser att informationen som kommuniceras rörande CSR-arbete 

är för inriktat mot just den globala marknaden. De större globala företagen redovisar vanligtvis 

sitt CSR-arbete via deras hemsidor. Aktiviteterna som företagen utför innefattar exempelvis 
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förhindrande av barnarbete i utvecklingsländer, rättvisa villkor i fabriker och involvering i stora 

miljöprojekt. Genom dessa aktiviteter ges SME-företag en förstorad och försvårad bild av vad 

CSR-arbete måste innefatta. Denna missvisande bild kan göra att mindre företag inte tror sig 

kunna genomföra ett CSR-arbete eftersom de inte har samma resurser, pengar och möjligheter 

som de stora företagen. Det kan leda till en minskad motivation och att större fokus läggs på 

ekonomiska framgångar (Mont & Leire 2009). 

 

Genom denna förstorade bild av CSR-arbete finns det en möjlighet att SME-företag engagerar 

sig i CSR-aktiviteter med inte själva klassar dem som CSR. Detta kan leda till att SME-företag 

genomför CSR-arbete utan att veta om det. CSR-arbetet kan också ha en annan fokus vilket 

visade sig i en undersökning utförd av Perrini, Russo och Tencati (2007). Syftet med 

undersökningen var att jämföra CSR-strategier hos SME och stora företag där prövades 

hypotesen: ju större företaget är, desto mer åtar det sig formella CSR-strategier. Resultatet 

visade dock att SME-företag tar sig an CSR men på ett sätt som skiljer sig från större företags 

tillvägagångssätt. Stora företag lägger större vikt vid miljöfrågor, anställningsförhållanden och 

lokala samhällen medan SME-företag istället arbetar hårdare med att föra ett ansvarsfullt arbete 

längs med hela försörjningskedjan och ofta är direkt engagerade i sina anställda. Anledningar 

till att SME-företag fokuserar på andra åtgärder inom CSR-arbete beror på skillnader i 

ekonomiska resurser, medial uppmärksamhet, behov av interna och externa 

kommunikationsverktyg samt att SME-företag möter större konkurrens på marknaden. För 

stora företag, sett till deras storlek och resurser, krävs det dessutom mindre tid, pengar och 

energi för att kommunicera sin CSR-strategi inom företaget och till deras intressenter. SME-

företag bedriver istället ofta vad som kallas tyst CSR som innebär att deras rådande CSR-

aktiviteter inte kommuniceras som ett resultat av att ingen tydligt uttalad CSR-strategi blivit 

upprättad (Perrini, Russo & Tencati 2007). SME-företag känner ofta ett ansvar att hålla ett 

ansvar utöver deras anställda men också i samhället och dess miljö. Arbetet sker ofta utan någon 

större reflektion och är nödvändigtvis inte ett aktivt ställningstagande utan anses vara självklart 

vilket gör att det inte finns formulerat i någon företagsrapport (Santos 2011). 

 

Blom (2014) anser att handelsföretag generellt gjort störst framsteg i sitt CSR-arbete i områden 

rörande företagets rutiner för miljöfrågor, jämställdhet på arbetsplatsen, avfallshantering och 

att spårningen av ursprungsländerna till produkter. Blom anser att det måste arbetas mer aktivt 

med att anställa personal med funktionshinder, ordna praktikplatser för ungdomar och 

arbetslösa samt att följa upp det hållbarhetsarbete som utförs inom både B2B- och B2C-företag. 

Just handlingsplaner för hur arbete med sociala och miljömässiga frågor ska genomföras är 

bristande i många företag, bland annat vid inköp och tillverkning av produkter från fabriker. 

Det hade här funnits en möjlighet för SME-företagen att samarbeta med andra externa företag 

för att tillsammans förbättra villkoren för fabriksanställda och produkternas kvalitet. Det skapar 

också ett tillfälle att utarbeta policys för fabrikerna om hur de ska arbeta med risker och säkerhet 

i fabrikerna (Blom 2014). 

 

1.2.3. Delade meningar kring SME-företags behov av CSR-arbete 

Det råder forskningsmässigt delade meningar om vilket ansvar som SME-företag behöver ta 

vad gäller CSR. Fitjar (2011) menar att eftersom kapaciteten är mindre på ett SME-företag 

resulterar det i att samma förväntningar inte kan ställas på företaget i dessa frågor. Blombäck 

och Wigren (2009) menar däremot att det borde vara exakt samma bedömning av ett företags 
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aktiviteter eftersom det inte borde bedömas utifrån vilken storlek företaget har. Vidare förklarar 

författarna att det snarare borde vara enklare att kunna påverka och förbättra det ansvarsfulla 

arbetet inom mindre företag då det enklare går att överskåda företagets enheter. 

 

Ur ett SME-företags perspektiv kan CSR kännas överväldigande eftersom företaget i relation 

till större företag har en mindre kapacitet. Det kan leda till att det inte känns möjligt att avsätta 

en eller flera personer att utreda och förbättra företagets CSR-arbete. Just betydelsen av tid 

nämns flera gånger som ett av de större problemen för små företag. Det stärks ytterligare i 

Fitjars artikel (2011) där han trycker på vikten av tid för företaget och hur det påverkar företaget 

utifrån dess storlek. Trots att antalet utförda CSR-aktiviteter skiljer sig mellan SME-företag och 

stora företag finns det även aktiviteter där förutsättningarna för de olika företagstyperna är mer 

lika. Exempelvis tar det ungefär lika mycket tid för ett stort företag som för ett SME-företag att 

producera en CSR-rapport men skillnaden är att det krävs en större andel anställda för SME-

företaget. Fitjar (2011) visar vidare på exemplet att avsätta fem personer av 5000 på ett företag 

att tillägna all deras arbetstid åt CSR-arbete är en aktivitet som är genomförbart för ett större 

företag. Om man drar samma liknelse till ett SME-företag är det inte alls lika självklart att man 

kan avsätta en person till detta arbete av totalt 10 anställda (Fitjar 2011). Men det finns SME-

företag som lyckas med detta fastän deras kapacitet är mindre, vilket enligt Lepoutre (2006) 

innebär att denna typ av ursäkt inte kan rättfärdigas. Lepoutre anser vidare att många 

småföretagare drar till just den ursäkten att tiden inte räcker till och tillsammans med den 

bristande kunskapen hamnar viktiga företagsfrågor som CSR-arbete i skymundan. 

 

1.2.4 Förebyggande arbete 

Arbetet med CSR är en åtgärd som krävs mer och mer i dagens samhälle. Istället för att reagera 

på ett problem som uppkommit och då i många fall redan offentliggjorts ger det bättre effekt 

att redan innan problemen uppstår agera och förebygga dem (Mont & Leire 2009). Genom ett 

välplanerat strategiskt CSR-arbete både ekonomiskt, socialt och miljömässigt förhindras 

uppkomsten av etiska kriser för företagen som i sin tur leder till dålig publicitet för företagen. 

Det är många olika aktörer som verkar drivande för att företagen ska bedriva ett ansvarsfullt 

och hållbart arbete. Media, frivilliga organisationer, konkurrenter, konsumenter, investerare 

och staten är alla exempel på inflytelserika aktörer. Influenserna på företagen kan ske både 

indirekt och direkt genom att tydligt sätta krav på företagen genom lagstiftningar, eller genom 

konsumenter som påverkar indirekt genom bojkott av produkter och tjänster på grund av 

exempelvis förekommande av barnarbete i produktion (Mont & Leire 2009). Enligt Min-Dong 

(2011) sker det förebyggande arbetet på grund av åtminstone två anledningar: för att förebygga 

ovisshet och att upprätthålla deras sociala och legitima trovärdighet. När bolagen blir pressade 

på det sättet krävs det en förändring av strategin för att verka förebyggande för att på så vis 

anpassa sig till omvärlden. 
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1.3 Syfte 
Syftet är att granska hur ett SME-företag inom textilindustrin kan kartlägga sina CSR-aktiviteter 

med hjälp av en strategimodell med avsikt att bedöma potentiellt behov av att förbättra och 

utveckla sitt CSR-arbete. 

 

1.4 Frågeställning 
Primärfråga: 

Hur arbetar befintliga SME-företag inom B2B-sektorn med CSR? 

 

Sekundärfråga: 

Vilka är likheterna och skillnaderna i de undersökta SME-företagens CSR-arbeten? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att enbart undersöka tre svenska textilföretag som klassificeras som 

SME-företag enligt Europeiska Kommissionens (2013) riktlinjer. Detta då variationer 

beträffande innehavda resurser hos stora och små företag ger olika möjligheter att bedriva CSR-

aktiviteter och påverkar valet av aktiviteter som utförs. Studien begränsar sig ytterligare till att 

enbart undersöka de tre företagens interna arbete och omfattar därmed inte deras producenter 

eller kunder. Samtliga tre företag som medverkade i studiens undersökning bedriver försäljning 

mot företag eller återförsäljare. Företag C ägnar sig även åt konsumentförsäljning och frågorna 

som ställdes i intervjun med företaget avgränsades till att enbart beröra den kundfokuserade 

delen av verksamheten. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Implementering av CSR i SME-företag 
Inyang (2013) ger flera exempel på hur SME-företag kan implementera CSR-arbete. Ett förslag 

är att involvera företaget i det närliggande samhället vilket gör att företaget blir mer 

igenkännligt i deras omgivning. Det kan därmed verka som en drivkraft för att bedriva CSR-

arbete då SME-företag i regel är starkt knutna till deras närmiljö. Företagets involvering i 

samhället kan ske genom aktiviteter kopplade till exempelvis hälsa, sport och studier. Här har 

företaget en möjlighet att bidra med sina tillgångar vare sig det gäller pengar, tjänster eller 

kunskap (Granqvist 2009). 

 

Företag kan även erbjuda bättre standarder för sina anställdas säkerhet och hälsa, hjälpmedel 

för personer med funktionsnedsättning, arbetsutbildningar och bättre involvera personalen i 

beslutsfattande processer (Inyang 2013). Genom att aktivt involvera anställda på företaget i 

CSR-aktiviteter gör att den gemensamma ansvarskänslan ökar i hela företaget. Ett ökat 

engagemang kan leda till att beslut inom företaget på alla nivåer görs med hänsyn till hållbarhet 

(Lepoutre 2006). Dessa åtgärder gör att banden knyts an mellan företaget och de anställda och 

lojaliteten och den allmänna trivseln till arbetsplatsen förstärks (Inyang 2013). Många mindre 

företag tar även miljömässiga initiativ i sina verksamheter genom att arbeta med miljövänliga 

produkter och processer samt att effektivisera material- och energiförbrukning (Inyang 2013). 

Genom ett mer eko-effektivt arbete får det företaget att hushålla med sina tillgångar vilket också 

minskar kostnaderna för företaget (Santos 2011).  

 

2.2 CSR som strategi 
Som tidigare beskrivet (Perrini, Russo & Tencati 2007; Fitjar 2011) har många SME-företag 

problem med implementeringen och uppföljningen av deras CSR-arbete. Det finns många 

aktiviteter som företagen kan utföra men de kräver en fastställd strategi för att kunna 

genomföras och utvärderas. Santos (2011) undersökning styrker det och visar på att små 

företagare i regel är sämre på att integrera CSR i deras företagsstrategi. Inyang (2013) anser att 

det behövs specifika verktyg och ramverk som är utformade efter mindre företags behov och 

att det finns en efterfrågan efter strategimodeller som kartlägger CSR (Inyang 2013). 

 

2.2.1 CSR-strategiska drivkrafter 

Inom dagens företag används strategier inom fler organisatoriska nivåer som tillsammans kan 

få hela verksamheten att fungera effektivt. Strategins syfte är att beskriva de kompetenser, 

resurser och tillvägagångssätt som krävs för att förverkliga företagens mål (Bengtsson & 

Skärvad 2011) och är därför unik för varje företag. På samma sätt fungerar CSR som en strategi 

som omfattar ledningen, de dagliga arbetsuppgifterna inom verksamheten och initiativ som 

involverar alla anställda (Arrigo 2013). Genom att upprätta en CSR-strategi kan det utveckla 

bilden av företaget som förmedlas till samhället, anställda och övriga intressenter vilket är ett 

av de viktigaste skälen till att bedriva ett engagerat CSR-arbete. Det personliga intresset för 

dessa frågor hos ägaren av ett mindre företag eller ett stort företags VD är också en stor 

påverkande faktor till omfattningen av arbetet (Arrigo 2013). 
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Tidigare forskning (Hank & Stark 2009) inom företagspsykologi menar att ett företags 

strategiska handlingssätt kan förklaras med två olika argument. Det ena är att försöka legitimera 

de åtgärder som företaget utför i syfte att möta interna och externa förväntningar. Detta görs för 

att upprätthålla ett gott rykte som en ansvarsfull samhällsmedborgare och följa de ofta oskrivna 

lagarna, normerna och förväntningarna det kräver. Det andra argumentet är att kommunicera 

meningen med företagets åtgärder på ett mer aktivt sätt för att skapa förståelse hos en målgrupp. 

Meningsskapandets syfte för en VD eller ägare är att influera och vinna stöd för sin vision hos 

företagets olika aktörer och är särskilt viktigt vid implementering av nya processer (Hank & 

Stark 2009). 

 

Det är viktigt för både små och stora företag att deras klienter ser dem som ansvarsfulla företag, 

men i regel är de mindre företagen mer känsliga för företagsmotgångar (Santos 2011). I många 

fall samarbetar SME-företag med större företag vilket sätter press på SME-företagen gällande 

att bedriva CSR-arbete (Inyang 2013). Företag har tidigare lyckats vända negativa 

intressentförhållanden till lyckade samarbeten genom att implementera en proaktiv CSR-

strategi. Det har även attraherat nyanställda till företaget samt gjort det lättare att behålla 

tidigare anställda. Ytterligare fördelar som CSR-strategier har bevisats fört med sig är 

förbättrade arbetsförhållanden i försörjningskedjan, positiv bedömning av intressenter samt ett 

positivt rykte i sammanhang som rör socialt och miljömässigt ansvarstagande. Förutom sociala 

och miljörelaterade fördelar kan hållbarhetsarbete även gynna företagets ekonomiska 

legitimitet genom att medföra minskade driftskostnader och öka de årliga intäkterna (Arrigo 

2013). 

 

2.3 Strategimodeller 
2.3.1 CSR-företagande basmodell 
 

 
Figur 1: Lee, Herold & Yu 2016, egen bearbetning 

 

Lee, Herold & Yu (2016) har utvecklat en grundmodell speciellt för att kartlägga drivkrafter 

och anledningar till implementering av CSR i SME-företag. Den verkar som ett hjälpmedel för 
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att tydligare förstå CSR komplexitet och ge bättre förståelse för hur CSR används. Modellen 

leder slutligen till om det arbetet som utförs ekonomiskt påverkar företaget positivt eller 

negativt. Modellen börjar med att behandla de tre nedanstående områdena: 

 

 Vem Modellen utreder först vem som är den drivande faktorn bakom implementeringen 

av CSR-arbetet och hur medvetet besluten tas angående dessa frågor.  

 

 Varför Vad är intentionen med att utföra denna typ av arbete, och vad har man för 

motivation till att bedriva arbetet framåt.  

 

 Vad Vilka aktiviteter utförs inom företaget och hur kommuniceras det till konsumenter 

och den övriga marknaden? 

 

Dessa tre olika ställningstagande är alla beroende av varandra och svaret mynnar ut i vad för 

typ av arbete som företaget utför. De två rubrikerna delas in i om arbetet som utförs är 

vinstbaserat eller vinstoffrande. Vinstbaserat syftar till om CSR-arbetet görs för att nå 

ekonomiska vinster eller om arbetet är vinstuppoffrande, baserat på medkänsla bedrivet mer 

som filantropiskt arbete utan ekonomisk vinning.  

 

Sista steget i modellen visualiserar hur arbetet antingen leder till en positiv eller negativ 

påverkan på företagets prestanda. Med detta menas om företagets övergripande prestanda 

ekonomiskt påverkas positivt eller negativt av de CSR-aktiviteter som genomförs. 

 

2.3.2 Analytisk cykel över strategiskt företagsansvar 

Idag syns en trend där fokus på priskonkurrens minskar och tonvikten istället läggs på 

alternativa konkurrensfördelar. Ansvarstagande är ett av dessa konkurrensmedel och innefattar 

att organisera samhällets immateriella och materiella resurser systematiskt och innovativt 

(Ahen & Zettinig 2015). Ahen och Zettinig (2015) introducerar konceptet med Strategic 

Corporate Responsibility, SCR, som översätts till Strategiskt Företagsansvar. SCR syftar till att 

skapa värde för både företaget och dess intressenter genom att behandla etiskt ansvarstagande 

och affärsstrategi som en enda komponent (ibid.). 

 

Ahen och Zettinig (2015) presenterar en analytisk modell av SCR-cykeln i sex faser som 

beskriver hur intressenters återkoppling hjälper att forma företagets SCR till att främja 

samskapande värde. Den analytiska modellen består av fas 0 till 5 och förklarar cykeln av 

anpassning och hållbarhet i arbetet med SCR (ibid.). 
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Figur 2: Ahen och Zettinig 2015 s.102, egen bearbetning. 

 

Fas 0: Introducerande erbjudande 

Modellens första fas lägger grunden för SCR-cykeln och klarlägger det erbjudna värdeförslaget 

genom proaktiva åtgärder som syftar till att byta ut eller förbättra kvalitén av produkter och 

tjänster. 

 

Fas 1: Kognitiv process 

I Fas 1 är interaktionen mellan företag och kund enbart en kognitiv process och omfattar därmed 

inget fysiskt samspel parterna emellan. Genom att förena materiella och immateriella resurser 

vill man skapa ny kunskap. 

 

Fas 2: Globalt nätverkande 

Fas 2 syftar till att utforma ramen för värdesamskapandet genom dialoger om resursfördelning 

och sammanlänkande aktiviteter med de involverade aktörerna. Genom dialoger får företagen 

en bättre uppfattning av sina kunders dagliga verksamheter och värdeskapande processer och 

därmed en djupare förståelse för hur de kan leverera varor och tjänster som gynnar kunderna 

(Grönroos 2008). 

 

Fas 3: Värdesamskapande 

Fas 3 i SCR-cykeln syftar till att optimera humankapital samt finansiella och sociala medel hos 

de engagerade parterna. Detta uppnås genom hållbara värdepropositioner som skapas från 

samarbete och gemensamma investeringar. 

 

Fas 4: Återkoppling 

I Fas 4 sker en återkoppling av de värdesamskapande processer som utformats i Fas 3. 

Utvärderingen ger upphov till nya innovativa kunskaper, reaktiva och proaktiva förändringar, 

och förslag på förbättrade värdesamskapande processer som anpassas utifrån tillväxtmarknader. 

 

Fas 5: Omarbetning 
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Baserat på de kunskaper och svar som uppkommer från återkopplingen är kärnan av Fas 5 det 

proaktiva ledarskap som omformar den dynamiska ramen för värdesamskapandet. Följden blir 

att en ny process av strategiskt etiska beslut och skapar ytterligare en cykel av ansvarsfullt 

värdesamskapande som tar vid där Fas 0 börjar (ibid.). 

 

2.3.3 EFQM-modellen 

EFQM-modellens struktur är intressentinriktad och anpassad till företagets tillvägagångssätt för 

att skapa samordning. Genomförandets framgång faller på en balans av behov och krav från 

olika intressenter. Förutom intressenternas intressen läggs även tonvikt på CSR-relaterade ideal 

gällande omvårdnad av den naturliga och fysiska miljön. CSR definieras som ett frivilligt 

engagemang som kräver ansträngningar även i frånvaro av lagstadgade direktiv. EFQM-

modellen förser ett ramverk där intressentförvaltning och uppnåendet av olika prestationsmål 

är sammankopplade. Den baseras på nio kriterier som grupperas i två olika kategorier; 

hjälpande faktorer och utfall (Ascigil 2010). 

 

Modellen inkluderar även pilar som visar på dess dynamiska natur och hur alla delar är 

sammanlänkade och påverkar varandra. Den inlärning, kreativitet och innovation som uppnås i 

arbetet med modellens kriterier hjälper att förbättra de hjälpande faktorerna som i sin tur 

förbättrar utfallet. 

 

 
Figur 3: Ascigil 2010 s.10, egen bearbetning. 

 

Hjälpande faktorer 

De fem kriterierna som utgör modellens hjälpande faktorer är ledarskap, policy och strategi, 

förvaltning av personer, förvaltning av resurser och partnerskap, och förvaltning av processer, 

produkter och tjänster. Kriterierna beskriver vad företaget gör för att utveckla och implementera 

strategin och hur det gör det(Ascigil 2010). 

 

Ledarskap 

Framgångsrika företag styrs av starka ledare, det vill säga ägare och den högsta ledningen, som 

agerar förebilder för verksamhetens värderingar och inger förtroende. (European Foundation 

for Quality Management 2016) Då företagsledarna utvecklar företagets uppdrag, vision och 

värderingar anses de stå för grundläggandet av verksamhetens ansvarsfulla gestaltning. 
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Policy och Strategi 

Kännetecknande för ett framgångsrikt företag är att det har utvecklat en intressentfokuserad 

strategi. Företagets mål, plan, policys och processer utvecklas och genomförs för att strategin 

ska levereras. 

 

Förvaltning av personal 

Personalen på framgångsrika företag värderas högt och därför ligger fokus i att skapa en kreativ 

kultur som tillåter att ömsesidiga fördelar uppnås mellan företag och anställd. Företaget 

engagerar och stärker personalens förtroende genom kommunikation, belöning och visad 

uppskattning vilket har en positiv inverkan på personalens motivation (Ascigil 2010). 

 

Förvaltning av resurser och partnerskap 

Framgångsrika företag stödjer deras strategi genom att planera interna resurser och förvalta 

relationen till externa partners och leverantörer utifrån strategins policys och processer. Till 

följd av detta kan företaget hantera sin miljö- och samhällsmässiga påverkan mer effektivt 

(European Foundation for Quality Management 2016). För SME-företag bristande resurser för 

professionella tjänster kan istället deras nätverk utnyttjas i syfte som ett informellt utbyte av 

tjänster och resurser. 

 

Förvaltning av processer, produkter och tjänster 

Framgångsrika företag åstadkommer ökat värde för sina kunder, intressenter och samhället 

genom att kontinuerligt designa, hantera och förbättra sina processer, produkter och tjänster. 

 

Utfall 

De resterande fyra kriterierna, personresultat, kundresultat, samhällsresultat och 

företagsresultat, utgör modellens utfall och beskriver vad företaget åstadkommer från de 

hjälpande faktorerna. De fyra kriterierna som utgör företagets Utfall visar de resultat som 

uppnåtts i linje med de strategiska målen och med hjälp av de Hjälpande faktorerna. Företag 

med stor framgång uppnår och bevarar resultat som möter eller överträffar behoven och 

förväntningarna från kunder, personal, samhället och företagets övriga intressenter(Ascigil 

2010). 

 

2.3.4 CSR-HRM-modellen 

Modellen är en förening av de nyckelelement som utgör strategiskt CSR-arbete och strategiskt 

personalarbete och syftar till att generera hållbara resultat för verksamheten och dess interna 

och externa intressenter. Genomförandet går ut på att gå igenom tre viktiga milstolpar inom den 

strategiska CSR-livscykeln parallellt med att en kartläggning utförs över de roller som behövs 

för att utfallet ska bli positivt. Modellen över den strategiska CSR-livscykeln byggs upp av 

följande milstolpar: påbörjande inspirationsarbete och fastställning av strategi, införande av 

CSR-implementering och till sist förbättring och justering av CSR-arbetets strategi och 

genomförande genom fortlöpande utvärdering (Jamali, Dirawi & Harwood 2015). 
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Figur 4 :Jamali, Dirawi & Harwood 2015 s.133, egen bearbetning. 

 

Fastställande av CSR-strategin 

I den första milstolpen fastställs CSR-arbetets fundament genom att utveckla den strategiska 

visionen, de ingående aktiviteterna, målen som ska uppnås samt de intressenter som står i fokus. 

Det är denna fas som formar hela CSR-strategin och skapar de riktlinjer som utpekar vilka 

ekonomiska och personella resurser som är essentiella för CSR-arbetet (Jamali, Dirawi & 

Harwood 2015). Burke och Logsdon (1996) pekar ut fem dimensioner som är av stort värde för 

att sammanbinda företagets CSR-policys med dess vanliga värdeskapandeprocesser, vilket 

anses vara strategiarbetets viktigaste del. I utvecklingen av CSR-arbetets fundament behöver 

tre av de fem dimensionerna nämnda i Burkes och Logsdons forskning bemötas, vilka är 

voluntarism, centralitet och proaktivitet (Jamali, Dirawi & Harwood 2015). 

 

Centralitet är en kritisk fråga inom strategiarbetet som innebär att man beräknar graden av 

överensstämmelse mellan företagets uppdrag och syfte och dess program över CSR-principer. 

Uppgifter med hög centralitet ger högst sannolikhet att generera fördelar och ekonomiska 

vinster och bör därmed prioriteras. Voluntarism betyder att den beslutsfattande processen och 

de utförda aktiviteterna sker utan externt påtryck och överstiger de minimumkrav som ingår i 

lagstadgade direktiv. Det är ett drag som förutsätts av verksamheter som bedriver ett 

ansvarstagande filantropiskt arbete och kan resultera i positiva strategiska utfall. Proaktivitet 

samverkar ofta med voluntarism och innebär att man läser av ekonomiska, sociala, tekniska och 

politiska trender i syfte att förutspå kommande förändringar och därmed öka beredskapen för 

möjligheter och hot. Förknippat med CSR-arbete kan det innebära att övervaka nya initiativ och 

framtida regleringar inom socialt eller miljömässigt ansvarstagande för att vinna 

konkurrensfördelar (Burke & Logsdon 1996). 
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CSR-implementering 

Den andra milstolpen behandlar implementeringen av den fastställda CSR-strategin och de 

resurser som är delaktiga i processen. I modellen målas fyra olika ansvarsroller hos HR-chefen 

upp som avgörande för implementeringens utfall samt de mål som rollerna syftar till att 

uppfylla. Rollen som strategisk partner innebär att bidra till att utveckla CSR-visionen, att 

införliva den i företagets uppdrag samt att samla in och delge information om de intressenter 

som har en inverkan på utformningen av riktlinjerna inom CSR-arbetet. 

 

HR-chefen behöver även fungera som informatör vilket innebär att öka kunskapen hos 

företagets anställda om CSR-implementeringen för att bättre förbereda dem inför eventuella 

förändringar. Detta är en central del av den strategiska CSR-visionen för att de anställda ska 

kunna bidra till arbetet genom att inrätta sig efter förändringar. Informatören har ett starkt 

samband med rollen som motiverande coach vars syfte är att engagera de anställda i CSR-

frågor. Genom att ge dem inflytande över förändringsprocessen och ta in deras åsikter kan de 

anställda tillföra betydelsefulla bidrag till CSR-aktiviteterna samtidigt som det stärker deras 

förhållande till företaget. I rollen som administrativ expert kan HR-chefen bidra med att 

definiera den kapacitet och infrastruktur som behövs för att CSR-strategin ska fungera effektivt. 

Den främsta uppgiften består av att förbereda sig inför de sociala och juridiska frågor som CSR-

strategin för med sig och hur dessa ska tas itu med för att effektivisera arbetet. Då HR-chefen 

ansvarar för alla personalrelaterade uppgifter innefattar det även att övervaka och rapportera 

om interna kärnfrågor inom CSR (Jamali, Dirawi & Harwood 2015). 

 

Förbättring och utveckling av CSR-strategin 

Den sista av strategimodellens milstolpar utgörs av en kontinuerlig utvärdering av de viktigaste 

höjdpunkterna som fortsatt bör ingå i CSR-strategicykeln samt en bedömning av potentiella 

resultat. Utvärderingen är det steg som till slut fulländar lärande-och förbättringsprocessen i 

CSR-arbetet och ser till att det anpassas till eventuella förändringar. Genom att dra lärdom av 

tidigare erfarenheter och aktivt arbeta med att förbättra företagets CSR-strategi kan både 

externa och interna konkurrensfördelar uppnås. Ofta läggs ett stort fokus på de förbättringar 

som leder till externa fördelar men det är de inre som ger mest hållbara resultat då de är svårast 

för andra företag att imitera. Exempel på detta är att ansvarsåtgärder har visats ge de anställda 

en bild av verksamheten som mer rättvis vilket har påverkat deras produktivitet och inställning 

positivt och stärkt deras band till företaget. De positiva resultaten stärks av HR-chefens 

kommunikation av CSR-arbetet till de anställda för att främja deras engagemang för aktiviteter 

som rör CSR. Det etiska ansvarstagandet ökar även intressenternas trygghet och lojalitet mot 

företaget vilket kan ge upphov till ökat förtroende, minskade transaktionskostnader och mer 

långsiktiga konkurrensfördelar (Jamali, Dirawi & Harwood 2015). 

 

Ytterligare resultat som påverkar på företagets framgångsmöjligheter berör de sista två av 

Burke och Logsdons (1996) fem strategiska dimensioner, nämligen specificitet och synlighet. 

Specificitet handlar om CSR-arbetets möjligheter till att inte enbart gynna samhället eller andra 

externa intressenter utan att även skapa interna fördelar för företaget. Exempel på specifika 

aktiviteter är att investera i egen forskning och utveckling eller att sänka energikostnaderna 

genom att använda sig av kraftvärme istället för elektricitet (Burke & Logsdon 1996 eller ibid.). 
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Synlighet innebär möjligheten att observera företaget och dess verksamhet samt företagets 

förmåga att erhålla interna och externa intressenters erkännande. Det är en komplex dimension 

som kan skapa både positiva och negativa konsekvenser beroende på vad det är som observeras 

och vad som gett upphov till det. Vidare kan negativa händelser inom företaget vändas till 

positiva och vice versa. Det är också synlighetsdimensionen som har störst betydelse för 

företagets förhållande till de anställda. Tydligt synliga förmånsprogram för personalen kan öka 

deras produktivitet och lojalitet samt göra det lättare att behålla de skickligaste medarbetarna 

(Burke & Logsdon 1996 eller ibid.). 

 

2.4 Slutgiltig CSR-strategimodell 
Grunden till den slutgiltiga CSR-strategimodellen är ”Basmodellen” som tidigare presenterats 

som den första modellen i teorikapitlet. Huvudrubrikerna i den Slutgiltiga modellen har 

inspirerats av Basmodellen eftersom den ger en översiktlig bild av de aktiviteter som är 

grundläggande för arbetet med CSR inom företag. De ingående huvudaktiviteterna i 

Basmodellen har sedan omformulerats och kompletterats för att ge en mer grundläggande 

förståelse för CSR och CSR-strategi. För att vidareutveckla de ingående aktiviteterna i 

modellens underrubriker hämtades även inspiration från övriga tre modeller som presenterats i 

rapporten. För att förstärka bilden av CSR-arbete som en kontinuerlig process utformades 

modellen som en cirkel som visar att CSR-arbetet hela tiden behöver utvecklas för att kunna 

förbättras. 

 
Figur 5: CSR-strategimodell (Lindoff & Norling 2016) 

 

Huvudaktiviteterna i den slutgiltiga CSR-strategimodellen består utav: 

 CSR - Ledarskap & Kommunikation  

 CSR – Syfte & Motivation  

 CSR – Aktiviteter & Marknadsföring  
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 CSR – Utvärdering & Förbättring 

 

CSR Ledarskap & Kommunikation 

I mitten av modellen har CSR Ledarskap & Kommunikation placerats eftersom det är 

grundläggande för de övriga huvudaktiviteterna i CSR strategiarbetet hos företag. Det är ett 

viktigt steg i strategiarbetet att företagsledningen eller den CSR-ansvariga leder processen 

framåt genom tydligt ledarskap. Som tidigare nämnt är företaget beroende av att VD och 

företagsledningen lyckas implementera deras vision hos alla involverade aktörer för att på så 

vis utveckla deras processer (Hank & Stark 2009).  

 

Från rubriken Ledning härledes underrubriken Kommunikation & Personalförvaltning vilken 

innefattar att samtliga anställda på företaget hålls kontinuerligt uppdaterade om processerna 

rörande CSR-arbetet. Detta är viktigt och leder på så sätt till att involvera och engagera alla på 

företaget i arbetet, eftersom alla utgör en viktig del i processen. Denna del av modellen är 

inspirerad utav EFQM-modellen där de just tar upp betydelsen av att framgångsrika företag 

styrs av starka ledare och är förebilder för resten av företaget. Här beskriver de också vikten av 

att engagera och stärka personalen vilket gör de anställda mer motiverade (Ascigil 2010). Som 

tidigare nämn gör involveringen av anställda i CSR-frågor att banden knyts an mellan de 

anställda och trivseln ökar (Inyang 2013). Vilket är ytterligare argument för att lägga 

huvudrubriken Kommunikation & personalförvaltning i mitten som är en viktig del i alla beslut 

i strategimodellen.  

 

CSR Syfte & motivation 

Huvudrubriken syftar till att utforma företagets grundläggande CSR-arbete och anledningen till 

implementeringen. För att enklare förstå de ingående processerna har följande underrubriker 

lagts till: 

 Strategi 

 Syfte 

 Mål 

 Fördelning av interna resurser 

 Kundbehov 

 

Här finns det rum för att diskutera och reda ut vad företaget har för mål för sitt CSR-arbete och 

vad som ska uppnås med dem. När målen och åtgärderna har definierats kan det föras en 

diskussion över vilka interna resurser som kommer behövas inom företaget. De kan exempelvis 

innebära vilka materiella, ekonomiska och personella resurser som kommer behövas för att nå 

målet. Sista kriteriet inom denna rubrik är kundbehovet, vad företagets kunder efterfrågar. 

Genom att analysera hur kundbehovet ser ut kan företaget fördjupa sig i om CSR-arbetet utförs 

på grund av kundefterfrågan eller om det är för företagets egna interna mål. 

 

CSR aktiviteter & Marknadsföring 

I denna rubrik mynnar följande beslut från föregående rubrik ut i konkreta processer.  

Underrubrikerna består utav: 
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 Investeringar 

 Samarbete 

 Produkter 

 Processer 

 Tjänster 

 Synlighet 

 

De exempel som ges i underrubriken involverar möjliga investeringar som kan göras för att 

uppnå förbättring. Vilka samarbeten företaget har exempelvis med externa organisationer och 

andra partner företag som skulle kunna gynna arbetet med CSR. Vilka produkter, processer och 

tjänster arbetar företaget med samt hur företaget marknadsför sitt CSR-arbete mot kunder och 

marknaden. 

 

Utvärdering & förbättring av CSR-strategi 

Eftersom arbetet med CSR är en kontinuerlig process som aktivt ska utvärderas och förbättras 

lades denna Huvudrubrik till. Själva innehållet är taget från SCR-cykeln som innehöll en rubrik 

rörande just återkoppling och omarbetning av CSR-arbete. Genom att analysera det CSR-arbete 

som utförs blir det enklare att kunna reflektera och konstant förbättra arbetet.  

  



18 
 

3. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för studien. Kapitlet innefattar följande delar: 

Studiens upplägg, Litteratursökning, Insamling av data, Analysmetod och Metoddiskussion. 

 

3.1 Studiens Upplägg 
Studien pågick från och med mars 2016 till och med maj samma år och undersökte hur textila 

SME-företag inom B2B-sektorn arbetar med internt CSR-arbete. För att besvara 

forskningsfrågan intervjuades tre textilföretag om deras dagliga verksamhet och CSR-arbete.  

 

Det material som användes i den teoretiska referensramen utgjordes främst av vetenskapliga 

artiklar och ämnesrelaterad litteratur. Utvalda delar från de fyra CSR-strategimodeller som 

beskrevs i teorin användes sedan som inspiration för att skapa en ny CSR-strategimodell. Syftet 

med den nya CSR-strategimodellen var att fungera som ett analysverktyg för att kartlägga CSR-

arbetet hos de tre textilföretagen som undersöktes i studien. 

 

Primärdata utgjordes av person- och telefonintervjuer med tre textilföretag angående deras 

CSR-arbete. Företagens namn anonymiserades i studien och har istället benämnts Företag A, 

Företag B och Företag C. Material från dokument från Företag A:s hållbarhetsarbete och 

hemsidorna för samtliga företag användes också som bidrag till undersökningen. Intervjuerna 

analyserades därefter genom den framtagna CSR-strategimodellen för att kartlägga olikheter, 

likheter och utmärkande egenskaper i företagens CSR-arbete. 

 

3.2 Litteratursökning 
Studien inleddes med att undersöka tidigare forskning inom ämnet för att få större kunskap till 

att besvara frågeställningen. Informationen söktes genom Högskolan i Borås egen 

biblioteksdatabas Summon och även genom sökmotorn Google Scholar. Det material som 

eftersöktes var vetenskapliga artiklar som blivit sakkunnigt granskade och därmed godkänts 

som peer reviewed. Under litteratursökningen användes nyckelord som Corporate social 

Responsibility (CSR), strategic management, strategic CSR, CSR-strategy model, small and 

medium-sized enterprises (SME) och textile industry för att hitta artiklar med innehåll som 

förhöll sig till studiens syfte.  

 

Efter att den empiriska underökningen hade påbörjats gjordes ytterligare inhämtningar av 

vetenskapliga artiklar som bildade studiens teoretiska referensram. Materialet som användes 

berörde CSR inom SME-företag, strategiskt CSR samt fyra CSR-strategimodeller. Information 

skaffades även genom ämnesrelaterad facklitteratur från Högskolan i Borås bibliotek. Urvalet 

begränsades till böcker vars innehåll berörde CSR, CSR-kommunikation, management inom 

miljö, företagsstrategi, miljöredovisning och affärsutveckling. De fakta som erhölls från den 

insamlade litteraturen lade grund för studiens teoretiska referensram och användes även vid 

analysen av den empiriska undersökningen. 

 

Ett fåtal källor hämtades från webbpublikationer från EU-kommissionen samt från  

branschorganisationerna Svensk Handel och European Foundation for Quality Management. 
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Informationen som anskaffades från nämnda webbpublikationer granskades noggrant innan 

användning och betraktades som tillförlitlig. 

 

3.3 Insamling av data 
Processen med att samla in data påbörjades strax efter litteratursökningens början för att 

undersökningen skulle utföras med djupare förståelse för ämnet. Den första intervjun hölls vid 

ett tidigt skede för att undersöka företagets förhållande till CSR och vad som skulle ligga i fokus 

vid den fortsatta insamlingen av litteratur och data. 

 

3.3.1 Urval 

Företagsurval 

För att undersökningen skulle spegla en verklighetstrogen bild undersöktes SME-företag från 

tre olika textila områden inom B2B-sektorn. Undersökningen avgränsades till B2B-företag för 

att ge en mer enhetlig bild av resultatet. Kundfokus mellan B2B- och B2C-företag skiljer sig åt 

och risken finns att kraven från företagskunderna skiljer sig från privatkundernas krav. En 

analys som hade behandlat de två olika företagstyperna på samma sätt hade därmed kunnat ge 

en felaktig bild av CSR-implementeringen hos olika textilföretag. Ytterligare motivering till 

den valda avgränsningen grundas i att B2B-företag inte fått samma fokus från exempelvis 

media, konsumenter och andra inflytelserika aktörer. Den forskning som tidigare gjorts har 

också varit mer inriktad på B2C-företag men har visat på att det finns ett intresse för CSR-

arbete även från företagskunder. Företagsområdena som undersöks är: konfektion, 

ljuddämpande textilprodukter samt bäddtextilier. 

 

Beskrivning av företag 

Företag A 

Företag A är ett producerande SME-företag verksamt inom produktområdet för 

arbetskonfektion. Företaget bedriver kundförsäljning av sina produkter och kundbasen består 

av återförsäljare till bland annat hotell, restaurang, flyg och mässor. Produktionen sker främst 

hos deras sex producenter i Baltikum men specialbeställningar och ordrar av mindre storlek 

tillverkas på huvudkontoret i Sverige. Deras främsta konkurrenter utgörs av företag med 

liknande produkter som också säljer genom återförsäljare men även av de företag som vänder 

sig direkt mot slutkund. Arbetsstyrkan inom företaget består av åtta personer med olika roller 

som alla är placerade på huvudkontoret. 

 

Företag B 

Företag B är ett SME-företag som tillverkar textila produkter för förskolor och skolor. 

Produkterna som företaget erbjuder är ljuddämpande i syfte att förbättra arbetsmiljön för både 

barn och personal på deras arbetsplats. På företaget arbetar idag fem anställda men vid vissa 

tider på året tas även säsongsarbetare in. Företaget köper bara in material från svenska fabriker 

och har egenproduktion av färdigprodukt. Produkterna som ingår i företagets sortiment är bland 

annat madrasser, lakan och skötbäddar. 

 

Företag C 
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Företag C är ett familjeägt SME-företag som tillverkar och säljer hemtextilier. Deras kunder 

utgörs av hotell, sjukhus, tvätterier och stora varuhus men de säljer även till konsumenter. 

Produktionen är i stor utsträckning utlämnad till externa aktörer med producenter placerade i 

Asien men en del av sortimentet tillverkas på huvudkontoret i Sverige. Deras produktsortiment 

består av bland annat sängkläder, madrasser, madrasskydd, täcken och kuddar. På 

huvudkontoret arbetar ungefär 32 anställda inklusive andra generationens ägare. 

 

Respondenturval 

Inför första intervjun med Företag A var målet att få en helhetsbild av företaget. VD:n och 

produktionsansvarige ansågs bäst lämpade att besvara intervjufrågorna eftersom att de hanterar 

personalfrågor, inköps- och produktionsfrågor samt står för all kontakt med kunder och 

leverantörer. I de följande intervjuerna med Företag A intervjuades samtliga på företaget. 

Avsikten var att få en uppfattning om de anställdas medvetenhet om företagets CSR-arbete och 

hur involverade de är i CSR-aktiviteterna vilket gav material med en hög grad av 

generaliserbarhet. Genom att intervjua största möjliga intressentgrupp minimerades risken för 

att bilden av företaget skulle bli vinklad utifrån en specifik arbetsroll (Harboe 2013). 

 

Efter att ha genomfört intervjuerna med samtliga åtta personer på Företag A var det tydligt att 

VD:ns och de anställdas svar på frågor som rörde de anställda stämde väl överens men att de 

anställdas övriga svar inte gav tillräckligt med relevant information. Intervjuerna med de andra 

två företagen genomfördes därför enbart med personer med beslutsfattande ansvar. På Företag 

B skedde det med VD:n och på Företag C skedde det med marknadschefen. 

 

3.3.2 Genomförande 

Företag A, gruppintervju 

Under det initiala skedet av studien genomfördes en gruppintervju med Företag A:s VD och 

produktionsansvarige. Det upprättades ingen bestämd ordningsföljd av frågorna utan samtalets 

riktning styrde ordningen. Frågorna som ställdes var förberedda i förhand och syftade till att få 

övergripande information om företagets olika avdelningar, deras och intressenternas syn på 

CSR, hur de implementerade CSR i verksamheten samt att undersöka målet med att bedriva ett 

engagerat CSR-arbete. Intervjun pågick i cirka 40 minuter och materialet som anskaffades 

bidrog till den fortsatta insamlingen av relevant litteratur och data. 

 

Företag A 

För att besvara studiens frågeställning genomfördes enskilda intervjuer med företagets alla 

anställda som varade med en genomsnittlig tid på 15 minuter. Denna metod valdes för att 

undersöka de anställdas förståelse för CSR och få en tydligare helhetsbild av företagets 

hållbarhetsarbete på olika avdelningar (Widerberg 2002). Genom att utföra intervjuer vid 

personliga möten var det lättare att upptäcka om de frågor som ställdes tolkades på rätt sätt eller 

om ytterligare förklaring krävdes för respondenten. Intervjuerna genomfördes enskilt för att 

undvika att respondenterna påverkade varandras svar och då en enhetlig fokusgrupp hade varit 

svår att bilda på företaget på grund av spridda ansvarsområden (Harboe 2013). Samtliga 

intervjuer transkriberades samma vecka som de utfördes för att bättre minnas signaler i form av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck och därmed minimera risken för tolkningsfelaktigheter. 
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Intervjuerna genomfördes i två omgångar med fyra enskilda intervjuer per tillfälle. Genom att 

dela upp intervjuerna på två tillfällen fanns det möjlighet att analysera det framtagna materialet 

och undersöka behovet av eventuella tillägg eller förändringar inför den andra omgången. I de 

fall där frågor av misstag hade uteblivit eller där svar krävde ytterligare förklaring kunde ett 

klargörande för dessa specifika frågor ges i samband med intervjutillfället med de kvarstående 

respondenterna. Samtliga intervjuer utfördes i samma lokal där det fanns möjlighet att stänga 

till för att eliminera insyn eller risk för att någon utomstående skulle kunna höra vad som sades. 

Detta reducerade risken för att respondenten skulle påverkas av yttre faktorer och att denne i 

sin tur inte skulle ha någon inverkan på kommande respondenter. Genom att intervjuerna 

utfördes i samma miljö gavs respondenterna även identiska förutsättningar. 

 

Företag B och Företag C 

Intervjuerna med Företag B och Företag C utfördes över telefon och varade i ungefär 40 minuter 

vardera. Telefonintervjuerna spelades in och transkriberades samma vecka. 

 

Intervjufrågor 

Intervjufrågorna utformades i förhand för att se till att generera omfattande material som skulle 

besvara frågeställningen. För att minimera tolkningsskillnader mellan respondenterna var det 

viktigt att frågorna formulerades så ordagrant likt som möjligt. Ordningsföljden bestämdes i 

förhand då somliga frågor hade ett samband till den nästkommande frågan vilket innebar att 

ordningsföljden kunde påverka svaren som gavs (Ejvegård 2003). Intervjun inleddes med 

frågor som syftade till att få igång samtalet och ge en bild av respondentens generella 

uppfattning om företagets CSR-arbete utifrån dennes roll på företaget. Frågor som kunde 

riskera att uppfattas som mer känsliga ställdes mot slutet då respondentens förtroende hade fått 

tid att byggas upp. Intervjufrågorna utformades utan fastställda svarsalternativ för att ge öppna 

svar och ta tillvara på relevant data som annars hade riskerat att elimineras (Harboe 2013). 

 

3.3.3 Granskning av företagsdokument och hemsidor 

Vid den empiriska undersökningen början granskades dokument från Företag A gällande deras 

miljödiplomering. Det som undersöktes var vilka åtgärder som hade krävts för att erhålla 

diplomeringen, vilken typ av mål som företaget behövde sätta upp samt hur 

uppföljningsrutinerna såg ut. Mycket av den information som gavs av dokumenten bekräftade 

det som sagts under intervjun med företagets VD. De tre företagens hemsidor granskades i syfte 

för att bekräfta vilka CSR-åtgärder som marknadsfördes via respektive företags hemsida. 

 

3.3.4 Bortfallsanalys 

Några intervjufrågor som ställdes till respondenterna på Företag A utformades ursprungligen 

med avsikt att kunna genomföra en SWOT-analys av resultatet. Efter att intervjuerna hade 

utförts togs beslutet om att inte längre använda SWOT-analysen då den ansågs irrelevant för 

studiens syfte. Det ledde till att en fråga som var kopplad till modellen ströks. En annan fråga 

som användes i intervjuerna med Företag A syftade till att få igång samtalet med respondenterna 

genom att undersöka hur de såg på vikten av CSR-arbete. För studiens syfte var det endast 
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VD:ns svar på frågan som gav relevant material för resultatet men för informanterna gav det en 

insikt i de anställdas uppfattning av CSR. 

 

3.4 Analysmodell 
Resultatet från intervjuerna analyserades genom att kartlägga de tre SME-företagens CSR-

arbete utifrån en CSR-strategimodell. Modellen som användes framställdes med inspiration 

från tidigare strategimodeller och fungerade som en vidareutveckling av studiens teoretiska 

referensram (Dalen 2007). Kartläggningen utfördes genom att modellen applicerades på 

företagens CSR-åtgärder för att sedan sortera dem utifrån huvudkriterierna som modellen 

bygger på. Syftet med att kartlägga företagens CSR-åtgärder var att ge en verklighetstrogen bild 

av hur CSR-arbete inom textila SME-företag yttrar sig. 

 

3.5 Metoddiskussion 

Den valda metoden upplevdes som lämplig för att besvara studiens syfte då undersökningen 

avsåg att skapa ökad förståelse för omständigheterna kring de undersökta företagens CSR-

arbete. Data som personligt intresse, kundkrav, kommunikation med anställda som framkom 

under intervjuerna och behandlades i studiens resultat hade varit svårt att kvantifiera. Hade en 

kvantifierande analys istället genomförts hade det kunnat leda till bortfall av relevant data som 

krävdes för att förstå sammanhanget. 

 

3.5.1 Intervjumetod 

Intervjuerna med alla respondenter från de tre företagen spelades in för att undvika bortfall av 

information som annars kan uppstå då svaren enbart antecknas. Ett problem som uppstår vid 

bandning av intervjuer är att respondenten kan bli hämmad och uttrycka sig mer reserverat än 

vad denne annars hade gjort. Svaren kan då komma att bli mindre fullständiga vilket har en 

inverkan på resultatet från intervjun (Ejvegård 2003). Vissa anställda från Företag A som deltog 

i undersökningen visade tecken på stress genom att ge korta och snabba svar istället för att ta 

god tid på sig. Det kan ha grundats i att de påverkades negativt av att intervjun utfördes 

personligen samt att de blev bandade. Intervjuerna med Företag B och Företag C genomfördes 

över telefon där respondenterna gav utförliga svar vilket genererade omfattande material. Det 

kan vara ytterligare en antydan på att respondenterna från Företag A hade svårare att slappna 

av på grund av intervjumetoden. 

 

3.5.2 Intervjufrågor 

I intervjuerna med Företag A var frågorna till VD och produktionsansvarig formulerade på 

samma sätt som de till de övriga anställda. Frågorna påvisade att de anställda inte får 

information om vissa av företagets olika delar. Dock var de även svårt för de anställda att svara 

på vissa frågor vilket kan ha gjort dem osäkra och påverkat nästföljande frågor. Innan 

intervjuerna med de anställda på Företag A startade frågade informanterna huruvida 

respondenten hade kännedom om innebörden av CSR eller inte då vissa frågor krävde en viss 

förkunskap om CSR-arbete för att kunna besvaras utförligt. Under intervjuernas gång blev det 

tydligt att detta var något inte alla respondenter hade, vilket kan ha påverkat svaren och därmed 

undersökningens utfall. 
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Intervjufrågor som visade ett återkommande mönster av att vara svårbegripliga eller att 

missuppfattas av flera respondenter borde ha omformulerats alternativt tagits bort helt vid ett 

tidigt skede. Även de frågor som i slutändan var irrelevanta för resultatet borde ha ersatts med 

andra frågor som i efterhand hade varit mer relevanta. En av de anställda uttryckte att hon hade 

önskat att få intervjufrågorna på förhand för att kunna gå igenom dem innan intervjun. Dock 

hade det kunnat påverka reliabiliteten hos undersökningen eftersom att svaret då hade kunnat 

influeras av yttre faktorer. 

 

Efter genomförda intervjuer med Företag A fattades beslutet att lägga till ytterligare två företag 

i studien då materialet inte räckte som underlag för att besvara undersökningens syfte. Inför 

intervjuerna med Företag B och Företag C gjordes ändringar av intervjufrågorna. Det kan ha 

gjort att data som framkom vid intervjuer med Företag A inte gjorde det vid intervjuerna av 

Företag B och Företag C och vice versa. 

 

3.5.3 Respondenturval 

Det faktum att intervjuerna med Företag B och Företag C endast utfördes med högre uppsatta 

personer inom företagen kan ha gett en skönmålad bild CSR-arbetet. Intervjuerna med Företag 

A gav en direkt inblick i hur de anställda upplevde kommunikationen av CSR-arbetet. Dock 

bekräftades deras svar av VD:n och därför upplevdes inte beslutet att inte intervjua anställda på 

Företag B och Företag C ha en inverkan på utfallet. Marknadschefen på Företag C bad om att 

få frågorna skickade till sig på förhand vilket ingen annan respondent fick. Han fick då 

betänketid inför intervjun vilket kan ha påverkat omfattningen av svaren. Det framkom dock 

inget som antydde att resultatet påverkades av att marknadschefen på Företag C läste frågorna 

på förhand.  
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4. Resultat  

4.1 Företag A 

4.1.1 CSR: uppfattning och medvetenhet 

Ledarskap 

VD:n på Företag A har den främsta beslutsfattande rollen inom verksamheten men även 

produktionschefen har ett stort ansvar för det dagliga arbetet. Majoriteten av de anställda på 

företaget anser att det till största del är VD:n och produktchefen som är viktiga personer för 

CSR-arbetet då de ansvarar för införandet av nya rutiner och åtgärder. Säljaren och en av 

lagerarbetarna menar att alla på företaget är viktiga för CSR-arbetet men att det är VD:n som 

har den drivande rollen. VD:n förklarar att hon tycker att CSR-arbetet är en viktig etisk och 

social del för företag. 

(styrelsemöten) 

 

Kommunikation med anställda 

Produktionschefen anser att ingen kommunikation kring CSR-arbetet når ut till de anställda på 

företaget utan diskuteras enbart mellan henne själv och VD:n. Flera anställda bekräftar att 

informationen om CSR-arbetet till dem inte är tillräckligt och att mer behövs mer och tydligare 

information för att förstå vad som krävs av dem. Företagets säljare nämner att de interna 

diskussionerna om CSR har ökat på senare tid och att det då fokuseras främst på miljöfrågor. 

 

Då företagets storlek är liten och alla anställda sitter i samma byggnad är kommunikationen 

rörande den dagliga verksamheten är enkel och öppen. Företaget har måndagsmöten varje vecka 

där de diskuterar aktualiteter inom företaget med alla anställda. 

 

4.1.2 CSR: syfte och motivation 

Strategi och mål 

Strategin och målsättningen för det dagliga arbetet genomförs vid styrelsemöten som utgörs av 

VD:n, produktionschefen och säljaren. Långsiktiga mål som fastställs under styrelsemötena 

informeras inte till de anställda om det inte är något som konkret berör deras arbete. De mer 

kortsiktiga målen diskuteras veckovis på företagets måndagsmöten. 

 

Företag A:s VD menar att det i dagsläget inte sätts några mål och strategier specifikt för CSR-

arbetet utan att det är något som sker indirekt för att det känns rätt i själen. VD:n anser att de 

har ett strategiskt miljöarbete i och med  att Miljödiplomeringen ställer krav på att nya mål sätts 

upp för hur miljöarbetet kan förbättras inom företaget. Dock menar hon att de inte arbetar 

strategiskt med den samhälleliga delen av CSR-arbetet och därför inte har en komplett CSR-

strategi. Produktionschefen nämner att huvudmålet för CSR-arbetet är att få bättre koll på vad 

det innebär för att kunna se till att alla delar uppfylls och sedan kunna dokumentera det på 

företagets hemsida. De övriga anställda på företaget menar att de inte har någon vetskap om det 

finns en strategi eller några uppsatta mål för CSR-arbetet idag och att de i sådana fall inte vet 

hur den ser ut. 

Kundbehov 
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Enligt VD:n är det väldigt sällan kunder ställer krav gällande företagets CSR-arbete utan det 

har bara förekommit i enstaka fall, exempelvis då ett företag krävde att fabriken som skulle 

tillverka deras order var tvungen att ha en BSCI-certifiering. Två anställda är eniga om att flera 

kunder ställer miljökrav till en början men att det nästan alltid är priset som är den avgörande 

faktorn i slutändan. 

 

Trender och förebyggande arbete 

Innan Företag A inleder ett samarbete med en ny producent åker de och besöker fabriken för 

att kontrollera att allt står rätt till. Produktionschefen nämner även at de är medvetna om att 

fabrikerna anstränger sig för att spegla en positiv bild i början av samarbetet och att företaget 

därför håller uppsikt över om den bilden förändras, varpå de i sådana fall avbryter samarbetet. 

Måndagsmötena på företaget öppnar upp möjligheten för de anställda att uttrycka sina åsikter 

och ställa frågor för att potentiella problem ska hanteras direkt då de uppstår. 

 

4.1.3 CSR: aktiviteter och kommunikation 

Socialt 

Företaget gör regelbundna besök hos producenternas fabriker som är belägna i Baltikum. VD:n 

anser att relationen till företagets producenter känns trygg och de har även intyg på att en av 

fabrikerna är BSCI-certifierad efter att en kund ställde det kravet. Företaget sponsrar 

kontinuerligt lokala idrottsföreningar, ideella organisationer och evenemang. De tar även emot 

praktikanter från gymnasie- och högskolor som får arbeta på de olika avdelningarna inom 

företaget. Vid flera tillfällen har Företag A också samarbetat med studenter som studerar på 

högskola och skriver examensarbeten. 

 

Miljö 

Produktionschefen berättar att Företag A först hade planer på att certifiera sig enligt ISO-14000 

men att de på grund av tidsbrist valde att bli miljödiplomerade då det innefattar ungefär samma 

grundkrav men kräver betydligt mindre dokumentation. Miljödiplomeringen ställer krav på att 

förnybar energi ska användas inom företaget vilket Företag A nu har ändrat till. De har även 

gått från att använda olja som värmekälla till att istället använda en värmepump som drivs av 

vatten och luft vilket även har minskat deras kostnader. Lampor och lysrör byts successivt ut 

mot LED-belysning allt eftersom att de går sönder. Gällande produkterna arbetar Företag A 

med ekologisk bomull, skjortor tillverkade i tyg av återvunnen polyester och använder även 

knappar av Curozo-nöt. De har också krav på att alla textila inköp ska vara certifierade utifrån 

Ökotex-100. 

 

Tillskäraren på Företag A nämner att man på företaget förmodligen utför åtgärder som klassas 

som CSR-arbete som de själva inte tänker på. Mönsterkonstruktören bekräftar detta och menar 

att det för henne är självklart att planera läggbilder för att förebygga spill och spara på material 

och att hon därför inte tänker på det som en CSR-aktivitet. De två anställda som arbetar med 

lagerarbetet på företaget återanvänder förpackningar från leverantörer i största möjliga mån för 

att spara material och minska företagets kostnader. 
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Kommunikation mot kunder 

På sin hemsida marknadsför Företag A att de är miljödiplomerade, arbetar med miljövänliga 

material i sina produkter samt att de är certifierade enligt Ökotex-100. Säljaren informerar även 

kunder om de CSR-relaterade åtgärder som utförs inom företaget. Produktionschefen nämner 

att de inte har något dokument som stödjer deras CSR-arbete och att det därför inte är något 

som marknadsförs. En anställd på lagret uttrycker en önskan om att publicera en Code of 

Conduct på hemsidan men det är något som redan idag finns tillgängligt. 

 

4.1.4 CSR: utvärdering och feedback 

Förändringar inom Företag A:s dagliga verksamhet kommuniceras under frukostmöten 

tillsammans med alla anställda. De anställda nämner att utvärdering av åtgärder inte sker 

rutinmässigt eller under strikta former utan att det sker vid spontana samtal eller direkta 

diskussioner mellan VD, produktionschef och den berörda anställda. Mönsterkonstruktören 

berättar vidare att det finns en önskan från VD:n om att diskutera potentiella förändringar öppet 

med alla anställda men att tidsbrist ibland kräver att det sker individuellt. 

 

Utvärdering och feedback för CSR-arbetet är i dagsläget begränsad till den utvärdering som 

Miljödiplomeringen kräver. VD:n nämner att de då har kunnat se vilka ekonomiska besparingar 

bytet av värmekälla medförde. Produktionschefen anser inte att de utför någon utvärdering av 

CSR-aktiviteter och att det grundas i att de idag inte utför något specifikt CSR-arbete. En av de 

anställda nämner att CSR-arbetet diskuteras vid raster och inte vid styrda samtal. 

 

4.1.5 CSR: styrkor och svagheter inom företaget 

Styrkor 

Produktionschefen nämner att det är lätt att koll på vad som sker inom företaget och vem som 

arbetar med de olika åtgärderna då företaget är litet. Möjligheten att implementera en bättre 

struktur är också stor av den anledningen då det gör det lätt att få med alla anställda på 

förändringar. Även VD:n nämner företagets storlek som en styrka då man lätt får en 

övergripande syn över verksamheten. 

 

Svagheter 

Både VD:n och produktchefen anser att struktur i CSR-arbetet saknas och att det är en svaghet. 

De tar också upp att företaget inte har tid att arbeta med CSR-frågor och dokumentation av 

arbetet eftersom att de är för få. Fokus ligger alltid på den dagliga verksamheten och därför 

finns ingen möjlighet att avsätta en anställd till CSR-arbetet. 
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4.1.6 Analys av Företag A genom CSR-strategimodell 

 

Figur 6: Analys av Företag A genom CSR-strategimodell (Lindoff & Norling 2016) 
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4.2 Företag B 

4.2.1 CSR: uppfattning och medvetenhet 

Ledarskap 

Planeringen och genomförandet av CSR-arbete inom företag B utförs i största mån av VD:n.  

 

Kommunikation med anställda 

Kommunikationen kring arbetsuppgifter sker på daglig basis till de anställda, eftersom de är så 

få sker kommunikationen direkt till personen och inte via möten. Just diskussionen kring CSR 

sker också dagligen där det talas om förbättringar inom företaget men också en återkommande 

dialog med företagets kunder och leverantörer. CSR har alltid funnits med som en röd tråd i 

företaget och VD:n anser att anledningen till det är för att det finns ett genuint intresse från 

henne själv kring hållbarhet men också för att det är fördelaktigt marknadsföringsmässigt. 

Företagets uppbyggnad har byggts upp utifrån CSR-arbetet eftersom det är ett så viktigt 

grundläggande kriterier för verksamheten. 

 

4.2.2 CSR syfte och motivation 

Strategi och mål 

Företagets mål är att jobba med så få mellanhänder som möjligt i deras processer och att alltid 

ligga steget före vad gäller CSR-arbetet. De håller sig uppdaterade kring nya regleringar och 

innovativa material på marknaden. VD:n går kontinuerligt igenom vad exempelvis 

naturskyddsföreningen och kemikalieinspektionen skriver på deras hemsidor och kan på så sätt 

hela tiden förebygga uppkomsten av kriser för företaget. Hon anser också att genom sin 

bakomliggande kemisk tekniska utbildning blir det lättare att följa med i diskussionen med 

miljöfrågor och farliga kemikalier.  Genom denna konstanta uppdatering rörande CSR-arbete 

gör det att man genomför förändringar inom företaget innan kunder efterfrågar det och innan 

lagregleringar träder i kraft. 

 

Företaget lyckas upprätthålla CSR-arbetet genom planering och hårt arbete. Varje söndag gör 

VD:n en allmän planering av veckans arbete och de utformas till olika punkter på en lista. När 

sedan veckan fortgår bockas punkter av som utförts och VD:n anser att det också är viktigt att 

lära sig att omprioritera och att saker som är viktigare måste kunna prioriteras. När det är mycket 

som händer inom företaget och viktiga mål ska uppnås har de på företaget också tagit hjälp av 

en coach. 

 

Kundbehov 

I regel känner företaget att kunden efterfrågar främst miljövänliga produkter och eftersom det 

är förskolor och skolor som använder dem är det extra viktigt att de produceras på rätt sätt. 

Enligt VD:n på företaget finns det också flertalet regleringar och lagstiftningar för denna typ av 

produkt vilket också sätter upp ramar för arbetet inom företaget. 

 

Trender och förebyggande arbete 

När det kommer till trender inom CSR-arbete anser VD:n att hon sett en återkommande agenda 

runt kemikalieanvändning och listningen av skadliga ämnen. Det talas mycket om förbjudna 
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kemikalier och även de som inte är förbjudna men som inte rekommenderas att använda i för 

stor utsträckning. 

 

4.2.3 CSR aktiviteter och kommunikation 

Socialt 

Det sker en rad CSR relaterade aktiviteter inom företaget bland annat genom sponsring av 

sportklubbar i närområdet och genom att ta in praktikanter från arbetsförmedlingen, gymnasiet 

och högskola. Vid anställningen av personal samt säsongsarbetare anställer VD:n gärna 

sjukskrivna eller personer med utländsk bakgrund som kan ha svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. I intervjun säger hon att anledningen till det är för att hon själv vet hur det är 

att vara utan jobb och hur svårt det kan vara att komma in på arbetsmarknaden. VD:n fick själv 

en hörselskada till följd av ljudvolymen på arbetsplatsen och om hon kan hjälpa andra att få 

jobb anser hon det bara vara positivt. De anställda på företaget har inte heller fasta 

arbetsuppgifter utan det finns möjlighet att byta arbetsuppgifter för att få ett så varierat och 

mångsidigt arbete som möjligt. VD:n anser att de rörliga arbetsuppgifterna också är till för att 

de anställda inte ska slita ut sig, vilket är en risk när man gör samma rörelse för länge. Företagets 

arbetssätt gör också att de anställda kan utveckla sin kunskap inom flera olika områden och får 

mer varierade arbetsuppgifter. Just arbetsförhållanden och trivsel på arbetsplatsen är extra 

viktigt för företaget då produkterna som företaget säljer också är till för att hjälpa 

konsumenterna att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

 

Företaget samarbetar med universitet och studenter där de utför varierande uppdrag åt företaget 

exempelvis genom att ta fram broschyrer eller skriva sina rapporter i samarbete med dem. Den 

typen av arbete leder till nytta för båda parterna. Genom uppdragen får studenterna erfarenheter 

och företaget får hjälp med diverse uppgifter på företaget. 

 

Miljö 

När det kommer till produceringen av företagets produkter jobbar de med svenska företag för 

att minska transportsträckor och säkerställa att de jobbar med bra fabriker. Vid produktionen 

strävar de hela tiden efter att ha så få mellanhänder som möjligt. De undviker därför i största 

mån att köpa in material och tillbehör från återförsäljare och ser till att det kommer direkt från 

fabriken. Spillmaterialet som blir över vid produktionen sparas i största mån för att användas i 

andra produkter. VD:n nämner att en av de populäraste produkterna på företaget är gjord 

uteslutande av spillmaterial från övrig produktion. Företaget är också certifierat utifrån 

ÖKOTEX 100 klass 1, har viss produktion av varor i ekologisk bomull och jobbar uteslutande 

med GOTS-certifierat material. Varorna skickas alltid i svenska kartonger som är tillverkade 

av svenskskog. Kartongerna återanvänds i så stor mån som det bara går, undantaget är om 

ursprunget inte kan spåras då slängs kartongerna. 

 

Kommunikation med kunder 

Kommunikationen till företagets kunder sker genom deras hemsida. Här finns det också 

möjlighet att klicka sig vidare till varje specifik produkt och hämta ut ett produktblad för mer 

ingående information om produkten och företagets CSR-arbete. 
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4.2.4 CSR utvärdering och feedback 

Företaget får ofta mail från kunder rörande deras produkter. Eftersom deras varor är kopplade 

till trivsel på arbetsplatsen är många av mailen riktade till hur deras produkter har hjälpt de 

anställda till att få en bättre arbetsmiljö. VD:n är i dagsläget väldigt tillfreds med CSR-arbetet 

som utförs på företaget. Hon säger att det finns alltid rum för förbättring men att de den senaste 

tiden arbetat oerhört hårt med CSR-arbetet för att nå de resultat de har idag. Vidare beskriver 

hon att varje vecka görs en lista över vad som ska göras kommande vecka innehållande mål och 

arbetsuppgifter. Enligt henne är detta ett naturligt sätt att kontinuerligt uppdatera och förbättra 

även arbetet med CSR. Sedan när veckan har gått går hon igenom och ser vad som blev gjort 

och hur det gick för att skriva en ny lista med nya punkter för kommande vecka. 

 

4.2.5 CSR styrkor och svagheter inom företaget 

Storleken på företaget nämns som en styrka eftersom det leder till att företagets processer enkelt 

kan överskådas både inom företaget och i produktionen. De har en bra översikt på produktionen 

och vid problem med materialet eller om kunden efterfrågar något specifikt kan de snabbt lägga 

om produktionen. De anser också att noggrannheten redan från början har hjälp företaget och 

att det är viktigt att tänka utifrån CSR-arbetet vid beslutsfattanden och utvecklingen av nya 

produkter. Hon säger att företag inte ska vara rädda för förändringar, att det kan komma ut 

mycket bra från det. En viktig aspekt i just arbetet med CSR men också i övriga företaget anser 

hon vara att man inte får ge upp, att det får en att tänka kreativt och lösa problem på nya sätt. 

CSR-arbetet får inte ses som en motgång utan att det kan mynna ut i marknadsföringsfördelar 

för företaget. 

 

VD:n nämner företagets storlek som en nackdel när det kommer till beställningen av material 

eftersom de åtminstone i början gjorde orders i en liten skala. Därigenom fick företaget i många 

fall lägga ut extra pengar för att kunna få tillgång till materialet, vilket var påfrestande. Utöver 

detta ser hon bara fördelar med att vara ett litet företag. 
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4.2.6 Analys av Företag B genom CSR-strategimodell 

 

Figur 7: Analys av Företag B genom CSR-strategimodell (Lindoff & Norling 2016) 
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4.3 Företag C 

4.3.1 CSR: uppfattning och medvetenhet 

Ledarskap 

Företag C är ett familjeföretag som idag ägs av andra generationen. Marknadschefen utgör en 

del av den tredje generationen som arbetar på företaget idag och har därmed till viss del en 

beslutsfattande roll. Han nämner att alla inom verksamheten är viktiga för företagets CSR-

arbete då alla måste ta ansvar och vara delaktiga för att det ska vara möjligt att implementera. 

Under intervjun nämns inte ägarnas personliga intresse för CSR-arbete. 

 

Kommunikation med anställda 

Kommunikationen med de anställda sker kontinuerligt då alla sitter i samma byggnad. En gång 

i veckan informeras alla om aktuella händelser, långsiktiga mål och omfattande processer som 

pågår inom företaget för att de ska få en inblick i hela verksamheten. CSR diskuteras inte som 

begrepp med de anställda och det sker heller ingen kontinuerlig kommunikation om CSR-

arbetet. De anställda är väl medvetna om att företaget skänker spillmaterial och färdiga 

produkter till välgörenhet med anledning av att de är involverande i hanteringsprocessen av 

materialet. Då Företag C har påbörjat ett arbete mot att implementera effektivitetstyrning utifrån 

LEAN i verksamheten kommer företagets aktiviteter utvärderas i större utsträckning vilket kan 

komma att öka kommunikationen med de anställda. 

 

4.3.2 CSR: syfte och motivation 

Strategi och mål 

I dagsläget förekommer inget strukturerat arbete med mål och strategier inom företagets dagliga 

verksamhet. Istället sker målsättningen som en kontinuerlig process utifrån den omsättning som 

önskas uppnås, mot att erhålla nya kunder eller att utveckla nya produkter och produktgrupper. 

Undantag gäller för en del långsiktiga mål där mer planering behövs, exempelvis vid 

införskaffning av nya maskiner som kräver ökade produktionsvolymer för att generera 

avkastning. Företaget håller inga officiella styrelsemöten där strategiarbete och mål överläggs 

utan beslutsfattandet bedrivs av ett par personer inom ledningen som diskuterar olika beslut 

kontinuerligt. Implementeringen av LEAN kommer innebära en ökning av uppsatta 

målsättningar och därmed 

 

Strategiarbetet för verksamhetens CSR-arbete sker även det utan strukturerade riktlinjer. 

Förslag och beslut om olika CSR-relaterade åtgärder diskuteras veckovis i varierande 

utsträckning beroende på hur mycket tid som finns att lägga utöver det dagliga arbetet. I många 

år diskuterades det internt om att arbeta mot att bli certifierade enligt ISO-14000 utan resultat, 

något som de idag arbetar aktivt med. 

 

På samma sätt diskuteras det också om att potentiellt inleda ett arbete mot en Svanen-märkning 

men resurs- och tidsbrist har hindrat företaget från att kunna fördjupa sig i arbetet och fastställa 

en strategi för hur de ska gå vidare. Företag C har inga uppsatta mål för sitt CSR-arbete. 

Aktiviteterna de arbetar med idag görs på eget initiativ eller utifrån de krav som ställs av deras 

kunder. 



33 
 

 

Kundbehov 

Många av Företag C:s kunder utgörs av mindre företag som inte ställer några krav alls på 

Företag C:s CSR-arbete. Trots kundernas kravlösa förhållningssätt till CSR-arbetet visar de 

uppskattning för det ekologiska sortimentet som erbjuds samt att företaget är certifierade enligt 

Ökotex-100. En del kunder ställer även frågor om Företag C:s anställda har fackfrihet, hur 

vattenåtgången ser ut vid produktionen av deras produkter och vilka ämnen som går ut tillbaka 

med vattnet. Företaget har även varit med om kunder som ställt så utförliga krav på de ingående 

kemikalierna i produkterna till den grad att begreppen och ämnen varit för invecklade att förstå. 

En stor kund som Företag C tillverkade en linje av sängkläder för barn åt krävde från början att 

hela kollektionen skulle bestå av ekologiska material till 100%. Inga krav ställs dock som 

nämner CSR. 

 

Trender och förebyggande arbete 

Marknadschefen nämner att trenden kring ekologiska och återvunna material som råder inom 

modeindustrin idag inte syns i samma utsträckning inom Företag C:s bransch än. De arbetar 

heller inte aktivt med aktiviteter som syftar till att förebygga CSR-relaterade problem inom 

företaget. Företaget besöker inte själva deras producenter i Asien utan det görs av svenska 

agenter. 

 

4.3.3 CSR: aktiviteter och kommunikation 

Socialt 

Företag C försöker genom sina svenska agenter se till att samtliga producenter i Asien är BSCI-

certifierade. En stor andel av de tygbitar som blir över som spill från produktionen skänks till 

hjälporganisationer som Erikshjälpen för att bland annat skickas till barnhem i Vitryssland. De 

skänker då även färdiga täcken och kuddar som kan ha mindre produktionsfel som gör att de 

inte kan säljas. Utöver att skänka material till välgörande ändamål sponsrar Företag C också 

olika lokala idrottsklubbar och en sångkör. Alla anställda på företaget är fackligt anslutna. 

Företaget utför inget volontärarbete och samarbetar inte heller med någon extern partner 

gällande sitt CSR-arbete. 

 

Miljö 

Ökotex-100 är nästan ett krav på alla textilier i företagets produkter. De arbetar då främst med 

klass 1 men även lite med klass 2 i deras barnprodukter. I sortimentet kan man finna produkter 

tillverkade av ekologiskt material och även GOTS-certifierade tyger i exempelvis lakan. Då 

GOTS-certifieringen inte innefattar polyester kan de inte certifiera många produkter som består 

av polyesterfyllningar. Då en del av produktionen är placerad i Sverige nämner marknadschefen 

att dessa produkter utgör en mindre negativ miljöpåverkan ur transportsynpunkt. Företaget 

försöker också att återvinna mindre spillmaterial från produktionen i största möjliga mån. 

 

Kommunikation mot kunder 

På hemsidan och vid kundmöten kommunicerar Företag C sitt ekologiska sortiment, att de 

arbetar med Ökotex-100 certifierade material i stor utsträckning samt att de erbjuder 
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svensktillverkade produkter som täcken och kuddar. De marknadsför sin svenska produktion 

ytterligare genom att märka de produkter som är tillverkade i Sverige med den svenska flaggan. 

 

4.3.4 CSR: utvärdering och feedback 

Utvärderingen av det dagliga arbetet på företaget har enligt marknadschefen inte fått något 

betydande utrymme utan fokus har främst legat på att producera en så stor mängd produkter 

som möjligt. Han menar även att implementeringen av LEAN kommer innebära ett ökat fokus 

på utvärderingen av deras aktiviteter. Då företaget inte har någon utskriven plan eller uppsatta 

mål för sitt CSR-arbete utförs heller ingen utvärdering av deras CSR-aktiviteter 

 

4.3.5 CSR: styrkor och svagheter inom företaget 

Marknadschefen ser den lokala delen av produktionen som en stor styrka inom företaget då den 

innebär kortare frakter som i sin tur leder till mindre utsläpp. I och med företagets mindre storlek 

blir de väldigt flexibla och har bra kontroll över produktionen och det övriga arbetet i 

verksamheten. Marknadschefen nämner även att storleken gör kommunikationen inom 

företaget mer fri vilket han anser är en stor fördel. 

 

Eftersom att Företag C har sitt huvudkontor och även bedriver en del av sin produktion i Sverige 

uppstår det höga omkostnader som kan leda till att de ibland blir för dyra i jämförelse med andra 

länder. Enligt marknadschefen kan det då bli svårt att konkurrera med utländska företag trots 

att de är väldigt effektiva. Den största svagheten inom företaget är att de ibland kan bli för små 

organisationsmässigt för att kunna driva igenom vissa frågor. Fokus ligger alltid på den dagliga 

verksamheten och därför blir andra åtaganden som till exempel arbetet mot en Svanen-

märkning lidande på grund av tidsbrist. Skulle företaget välja att ta in en konsult för att arbeta 

med CSR-relaterade frågor hade priset blivit för högt. Marknadschefen menar att om Företag 

C hade varit större skulle de exempelvis kunna avsätta en person inom företaget till att ägna sig 

åt CSR-arbetet på halvtid under bestämda perioder. 
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4.3.6 Analys av Företag C genom CSR-strategimodell 

 

Figur 8: Analys av Företag C genom CSR-strategimodell (Lindoff & Norling 2016) 
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5. Diskussion 

5.1 CSR syfte & motivation 
Syftet och motivationen bakom CSR-arbetet varierar till viss del mellan företagen. Det framgår 

tydligt att VD:n på Företag B har ett genuint intresse för CSR-frågor och att hon har upprättat 

en strategi för CSR-arbetet på företaget. Företag B arbetar med CSR som ett hjälpmedel för att 

utveckla företaget (Dutot, Lacalle Galves & Versailles 2016). CSR används inom företaget som 

ett redskap för att bland annat förbättra arbetsvillkoren för anställda, kunna spara in på material 

och på så vis även kostnader. Inom både Företag A och Företag C är CSR-arbetet däremot 

ostrukturerat och bedrivs utan någon klar strategi. VD:n på Företag A uttrycker ett intresse för 

CSR-frågor men brist på kunskap förhindrar arbetet från att utvecklas. Deras syfte med CSR-

arbetet är att det ska vara ett naturligt inslag i verksamhetens alla delar med framtidsmål om att 

kunna dokumentera arbetet. Idag arbetar de enbart utifrån de miljömål som ställs utifrån 

miljödiplomeringen. Företag C har inga uppsatta mål för sitt CSR-arbete utan styrs av kraven 

från sina kunder. Under intervjun med marknadschefen framkommer ingenting om huruvida ett 

personligt intresse för CSR-frågor finns inom ledningen. 

 

Hos både Företag A och Företag C finns ett behov av att utveckla en strategi för att tydligare 

strukturera upp CSR-arbetet men också för att ge en mer positiv bild av företaget mot sina 

kunder, samhället och även sina anställda (Arrigo 2013). Bristen på strategi och 

förbättringsåtgärder kan förhindra den potentiella utvecklingen av CSR-arbetet då det inte finns 

något konkret mål att arbeta mot. Det är ett problem som märks tydligt hos Företag C som i 

dagsläget arbetar mot att erhålla en ISO-14000 certifiering men där bristande struktur har dragit 

ut på processen. Det tog flera år för företaget att gå från diskussion till handling och hittills har 

arbetet inte slutförts. Marknadschefen på företag C nämner också att det förts en diskussion att 

inleda ett arbete mot Svanen-märkning men att de varken har tid eller resurser för att fastställa 

en strategi över hur de ska gå vidare. 

 

Både ISO certifieringen och Svanen-märkningen hade varit bra kriterier för att förbättra CSR-

arbetet och förhindra kriser inom företaget. Men eftersom att en klar strategi saknas inom 

företaget har arbetet förlängts och inte genomförts. Precis som Inyang (2013) nämner behövs 

ett ramverk eller en strategimodell för att kartlägga arbetet och gå vidare vilket är ett tydligt 

problem även för Företag A. I intervjun med VD:n på företaget kom det fram att bristen på en 

strategi att arbeta utifrån var den största anledningen till att företaget inte arbetar aktivt med 

målsättningar för CSR-arbetet. Det finns också problem med att naturligt involvera CSR i den 

dagliga verksamheten, vilket bekräftades under intervjun med Företag C. Företagsledningen 

har börja planera inför att implementera LEAN i företaget som ett verktyg för att effektivisera 

det dagliga arbetet. Marknadschefen nämner dock inga planer på att implementera liknande 

åtgärder för CSR-arbetet vilket pekar på att CSR-strategin inte är integrerad i  företagsstrategin 

(Santos 2011). 

 

VD:n på Företag B nämner att de hela tiden försöker ligga steget före regleringar och externa 

krav. Genom att hålla sig uppdaterade om rådande och framtida regleringar och kundkrav kan 

företag lättare arbeta med ett förebyggande CSR-arbete. Kontinuerliga förbättringar av 

företagets CSR-aktiviteter och en strävan mot att förutspå risker kan förhindra uppkomsten av 
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kriser kopplade till CSR (Mont & Leire 2009). Företag C känner att det är viktigt att ligga i 

framkant med CSR-arbetet då de har kunder som arbetar på en internationell marknad med 

högre krav och vill kunna möta kraven när det behövs ställs. 

 

Enligt tidigare forskning (Inyang 2013) verkar kunden som en effektiv pådrivare av CSR-

arbetet hos SME-företag. Hos Företag A och Företag C varierar kraven från deras kunder 

gällande att bedriva ett aktivt CSR-arbete. Marknadschefen på Företag C nämner att det inte 

finns några specifikt uttalade krav gällande just CSR-arbete. Det som kom fram under Företag 

A:s intervju var att kunderna efterfrågar mer miljövänliga produkter men att det i slutändan är 

priset som avgör. Kundernas låga krav på Företag A:s och Företag C:s CSR-arbete kan ha en 

negativ inverkan på motivationen till att utföra CSR-aktiviteter och talar emot vad tidigare 

forskning nämnt. Detta skiljer sig från Företag B:s kunder som ställer höga krav på det CSR-

relaterade arbetet inom företaget och dess produkter. Eftersom att Företag B:s produkter är 

riktade mot barn måste de även förhålla sig till flera regleringar som har en direkt inverkan på 

företagets CSR-arbete. 

 

5.2 CSR utvärdering & förbättring 
Det går tydligt att se sambandet mellan strategin och uppsatta mål för CSR-arbetet på företaget 

och till vilken grad utvärdering av aktiviteterna utförs. Företag B arbetar inte i dagsläget med 

att utvärdera sina CSR-aktiviteter eller arbeta med förbättringsåtgärder. Detta är sannolikt ett 

problem som kan kopplas till det faktum att de idag saknar en strategi och målsättning för det 

arbete de utför. Tidigare forskning nämner att utvärdering och förbättring av CSR-arbetet är en 

av de processer som SME-företag har störst svårighet med (Lee, Herold & Yu 2016; Blom 

2014). Återkopplingen utgör en central del av strategimodellens inlärningsprocess och kan 

medföra värdefulla interna och externa konkurrensfördelar (Jamali, Dirawi & Harwood 2015). 

Genom att utvärdera sina CSR-aktiviteter hade företagen kunnat göra mätningar på hur CSR-

arbetet även gynnar företaget vilket kan motivera till fortsatt utveckling av arbetet. Det är något 

Företag A har kunnat genomföra utifrån utvärderingar som gjorts inom deras miljödiplomering. 

VD:n nämnde i intervjun att stora besparingar gjorts inom företaget sedan de gick från att 

använda olja som värmekälla till en vatten- och luftdriven värmepump. 

 

Liknande mätningar skulle även kunna göras på effekten av att gå från traditionella glödlampor 

till LED-belysning, hur mycket de sparar genom att planera sin materialåtgång och hur mycket 

de sparar på att återanvända de förpackningar som skickas från leverantörer. Det hade 

ytterligare kunnat fungera som ett tillfälle att engagera sina anställda i CSR-aktiviteterna. 

Genom att visa resultatet av de åtgärder som genomförs på företaget hade det kunnat få de 

anställda att känna sig betydelsefulla för CSR-arbetet vilket kan resultera i ökad motivation, 

produktivitet och lojalitet mot företaget (Jamali, Dirawi, Hardwood 2015). Företag A utför 

däremot ingen utvärdering av de CSR-aktiviteter som rör socialt ansvarstagande eftersom de 

inte arbetar strategiskt med dessa aktiviteter. 

 

Företag B är det enda av de tre undersökta företagen som kontinuerligt utvärderar sina CSR-

aktiviteter. Enligt VD:n sker utvärderingen kontinuerligt där hon varje vecka går igenom de 

aktiviteter som utförs för att därefter analysera vad som fortsättningsvis behöver göras, 
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förbättras eller i vissa fall omprioriteras. Denna aktivitet utförs endast av VD:n själv vilket 

innebär att företaget går miste om en möjlighet att engagera sin personal i en viktig process av 

CSR-arbetet. 

 

5.3 CSR ledarskap & kommunikation 
Hos alla tre företagen styrs CSR-arbetet av företagsledningen alternativt VD:n på företaget. Det 

är också de som tar besluten angående CSR-arbetet och till stor del också utförandet. Vad gäller 

involveringen av personal i beslut och den dagliga agendan rörande CSR sker det inte i någon 

större utsträckning.  

 

När det kommer till ledarskapet inom de olika företagen varierar det personliga engagemanget 

till CSR-implementeringen. Vid intervjun med Företag C nämns ledningens personliga 

intressen inte som en drivkraft bakom CSR-arbetet utan enbart kundkraven. Som tidigare nämnt 

är det personliga intresset hos ledningen inom SME företag en stor påverkande faktor gällande 

arbetet med CSR. Eftersom Företag C inte har något uttalat personligt engagemang gällande 

hållbarhet kan det vara en faktor till att företaget inte jobbar med någon utarbetad CSR-strategi 

(Arrigo 2013). Vad gäller Företag A finns det ett personligt intresse för CSR där även 

marknadsföringsfördelarna nämns som ett viktigt incitament för implementeringen. 

 

Företag B:s engagemang för CSR kan vara grundat i VD:ns personliga bakgrund. VD:n på 

företaget har tidigare i livet påträffat händelser relaterade till socialt ansvar. De ljuddämpande 

produkterna som företaget säljer är väldigt kopplade till företagsägarens bakgrund då hon fick 

en hörselskada på grund av ljudnivån på sin förra arbetsplats. Det är också anledningen till att 

hon värderar arbetsmiljön på arbetsplatsen högt. De tidigare erfarenheterna ledde till beslutet 

att ge sina anställda varierade arbetsuppgifter för att öka trivseln. Efter hörselskadan fick hon 

väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden igen och hon nämnde även detta som en 

anledning till att hon väljer att anställa personer som också kan ha upplevt samma svårigheter 

med anställning. Även hennes tidigare utbildning inom kemi och teknik anser hon vara en grund 

som underlättat arbetet med CSR kunskapsmässigt. Utbildningen gav henne en djupare kunskap 

inom kemikalier och vilka kombinationer som inte bör användas.  

 

Det som återkommer i intervjuerna med respektive företag är att de anställda inte tilldelas 

arbetsuppgifter som är kopplade till CSR. I Företag A och Företag C får de anställda inte heller 

någon kontinuerlig information som rör det interna CSR-arbetet. Det är också en av de största 

problemen generellt som SME-företag stöter på gällande implementeringen av CSR (Ascigil 

2010). I intervjun med Företag C säger marknadschefen att varken begreppet CSR eller det 

interna CSR-arbetet diskuteras inom företaget. De anställda är endast medvetna om att företaget 

skänker material till välgörenhet eftersom att de är direkt involverade i hanteringsprocessen av 

materialet. Eftersom hela personalstyrkan på företag A intervjuades gav det en insikt i hur 

vetskapen kring CSR såg ut för varje enskild anställd. Det som kom fram var att majoriteten på 

företaget hade liten till obefintlig kunskap om vad CSR är och vad företaget har för CSR-

relaterade aktiviteter.  
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Företag B nämner att det sker en daglig kommunikation kring CSR, men de anställda på 

företaget är inte involverade i aktiviteterna utan det bara är ägaren som själv utför arbetet. 

Eftersom hon har ett genuint intresse för frågor rörande CSR borde det genomsyra hela företaget 

och dess anställda. Genom att involvera personalstyrkan mer i beslutsfattanden och utbytet av 

idéer rörande CSR skulle det kunna leda till att nya innovativa idéer skulle skapas och 

förbättringar göras inom företaget.  

 

EFQM-modellen nämner förvaltning av personal som en av de viktigaste faktorerna för att nå 

framgångsrika resultat (Ascigil 2010). Att få hela personalstyrkan involverad i CSR gör att 

starkare band knyts mellan företaget och de anställda och trivseln på arbetsplatsen stärks 

(Inyang 2013). Samtliga tre företag i studien hade på ett mer effektivt sätt kunnat implementera 

en CSR-strategi genom att föra tydlig kommunikation med sina anställda och engagera dem i 

CSR-arbetet. Det hade också hade kunnat ge positiva effekter som ökat förtroende, motivation 

och produktivitet hos de anställda. Detta stärks ytterligare av CSR-HRM-modellen som lägger 

stor vikt på betydelsen av att engagera de anställda, ge dem inflytande över 

förändringsprocessen och ta in deras åsikter (Ahen & Zettinig 2015). 

 

5.4 CSR Aktiviteter & Marknadsföring 
Ett karaktäristiskt drag som är tydligt hos samtliga tre företag gällande deras åtgärder för socialt 

ansvarstagande är att de bedriver det som enligt Perrini, Russo & Tencati (2007) kallas för tyst 

CSR som innebär att CSR-aktiviteterna inte marknadsförs. Ett exempel är att alla tre företagen 

sponsrar olika lokala idrottsföreningar vilket inte framgår på deras hemsidor eller uttryckligen 

kommuniceras till deras kunder. Företag C jobbar även med att donera material till 

hjälporganisationer vilket är en betydande åtgärd för socialt ansvarstagande men marknadsför 

inte heller det arbetet. 

 

Företagens CSR-åtgärder för socialt ansvarstagande uppfattas internt som något självklart 

vilket kan vara en orsak till varför de inte har någon tydlig marknadsföring av dessa åtgärder. 

En annan förklaring till varför företagens marknadsföring av sina CSR-aktiviteter som berör 

socialt ansvarstagande är att de inte själva ser dessa åtgärder som CSR-arbete vilket Santos 

(2011) beskriver som ett vanligt problem. Produktansvarig på Företag A nämner att företagets 

mål är att få bättre koll på vad CSR innebär vilket bekräftar svårigheterna för SME-företag att 

förstå vad som klassificeras som CSR-aktiviteter. Det försvåras ytterligare av att stora företag 

redovisar resurskrävande rapporter på sina hemsidor som omfattar stora åtaganden som inte är 

möjliga för SME-företag att arbeta med. Blombäck & Wigren (2009) nämner det som en vanlig 

bakomliggande faktor till utebliven CSR-kommunikation från mindre företag då de enbart utgår 

från de stora företagens perspektiv. Det kan leda till att SME-företag är rädda för att deras 

marknadsföring av CSR-aktiviteter enbart uppfattas som ett förskönande 

marknadsföringsmedel av deras kunder. 

 

Både Företag A och Företag B tar in praktikanter kontinuerligt. Genom att erbjuda 

praktikplatser uppstår ett samskapande värde där företaget får hjälp med arbetsuppgifter i form 

av gratis arbetskraft medan praktikanten får betydelsefull erfarenhet som ökar personens 

anseende på arbetsmarknaden. Det är ett exempel på hur etiskt ansvarstagande och affärsstrategi 
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kan förenas vilket Ahen & Zettinig (2015) anser är en del av det ursprungliga budskapet med 

CSR-arbete. Varken Företag A eller Företag C arbetar aktivt med att anställa personer till 

företaget som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden vilket Blom (2014) anser är en 

tydlig brist i CSR-arbetet hos företag. Det är något som Företag B är bra på att arbeta med 

genom att anställa bland annat sjukskrivna eller personer med utländsk bakgrund. VD:ns 

strategi med att ge de anställda varierande arbetsuppgifter för att minska sjukskrivningar gör att 

personalen mår bättre samtidigt som kostnader för sjukskrivningar och anställning av ny 

personal minskar avsevärt. Det är något som inte framkommer av företagets marknadsföring 

trots att det är en viktig CSR-aktivitet. 

 

Företagen är däremot framgångsrika när det kommer till att marknadsföra de miljöval som 

gjorts för deras produkter. Gemensamt för alla tre är att de arbetar med ekologiska material i 

sina sortiment och att de är Ökotex-certifierade. I intervjun med Företag C nämner 

marknadschefen att Ökotex idag känns som en standard inom textil vilket bekräftas ytterligare 

av undersökningen av Företag A och Företag B. Samtliga tre företag arbetar med ekologiska 

material utan betydande påtryckningar från sina kunder vilket kan innebära att det ekologiska 

utbudet syftar till att fungera som konkurrensfördel mot deras konkurrenter. Företag C nämner 

också att det inte syns några tydliga indikationer på ett växande intresse för ekologiska material 

inom B2B-branschen för hemtextil. 

 

Företag A och Företag B bidrar också med samskapande värde genom att medvetet hushålla 

med material som används vid produktionen. Företag A förebygger överflödigt spill genom att 

tillskäraren noga planerar placeringen av läggbilder för att optimera materialåtgången. Företag 

B återanvänder det spill som uppkommer vid produktionen till att producera nya produkter. 

Båda är tillvägagångssätt där effektiv förvaltning av företagens materiella resurser bidrar till 

sänkta materialkostnader och minskat miljöavfall. Det visar även hur förvaltning av produkter 

och processer inom företaget kan generera ett positivt samhällsresultat som beskrivs i EFQM-

modellens ramverk (Ascigil 2010). 
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6. Slutsats 
Kapitlet sammanfattar svaren på forskningsfrågorna som diskuterats fram utifrån resultatet av 

undersökningen. 

 

Primärfråga: 

Hur arbetar befintliga SME-företag inom B2B-sektorn med CSR? 

Studien visar att dagens SME-företag inom B2B-sektorn bedriver ett aktivt CSR-arbete utifrån 

deras kapacitet. Karaktäriserande för SME-företagens CSR-arbete är att de i stor utsträckning 

arbetar med certifieringar då de fungerar som tydliga och effektiva marknadsföringsverktyg. 

Det personliga intresset för CSR-frågor hos företagets VD eller ledning är direkt kopplat till 

hur väl CSR integreras som en del av affärsstrategin. SME-företag som tillämpar en tydlig 

strategi och målsättning för sitt CSR-arbete är också framgångsrika i att mäta och utvärdera det 

uppnådda resultatet vilket bidrar till CSR-arbetets fortsatta utveckling.  

 

Sekundärfråga: 

Vilka är likheterna och skillnaderna i de undersökta  SME-företagens CSR-arbeten? 

I undersökningen framkommer det att alla tre företagen har en strävan mot att utveckla sina 

CSR-arbeten och att de ser arbetet som ett bra marknadsföringsverktyg. De undersökta SME-

företagen arbetar alla aktivt med implementering och marknadsföring av miljöåtgärder som 

berör deras produkter och processer. Företagens marknadsföring av CSR-aktiviteter för socialt 

ansvarstagande är däremot bristande trots att det är något alla arbetar med. En brist hos samtliga 

företag är att CSR-arbetet drivs av företagsledningen men att den övriga personalen på företaget 

inte involveras i CSR-arbetet. 

 

De största olikheterna med de undersökta företagens CSR-arbete är till vilken utsträckning 

arbetet har en utvecklad strategi, uppsatta mål och till vilken grad resultatet utvärderas. Detta 

har en tydlig koppling till skillnaderna i hur företagen arbetar för CSR-aktiviteternas fortsatta 

utveckling. Den befintliga graden av kommunikation gällande CSR-aktiviteterna till de 

anställda skiljer sig mellan företagen vilket har en inverkan på de anställdas kännedom av CSR-

arbetet. Undersökningen visar även att kunderna till SME-företagen ställer olika höga krav på 

deras CSR-arbete. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
SME-företag har en öppen kommunikation mellan anställda och företagsledningen gällande 

den dagliga verksamheten. De anställdas involvering i företagets CSR-relaterade aktiviteter är 

däremot bristfällig. Mer grundläggande forskning skulle kunna göras kring hur företagets 

interna kommunikationskanaler skulle kunna optimeras för att på så vis främja hela företagets 

medvetenhet kring CSR. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle vara att analysera vad som styr företagskunders 

inköpsrutiner. Resultatet skulle ge en tydligare bild av om inköpen är prisstyrt eller om CSR-

arbetet också är avgörande för kunden. En annan infallsvinkel gällande inköpskrav skulle kunna 

vara att undersöka om det ställs lägre krav på B2B företags CSR-arbete i jämförelse med B2C-

företag. 

 

För att vidare utveckla användningen av strategimodellen hade det vara intressant att se hur den 

kan appliceras på hela företagets värdekedja för att kartlägga alla processer. Syftet hade varit 

att se om den skulle kunna användas på fler områden än CSR med avsikt att strukturera hela 

företagets verksamhet. 

  



43 
 

7. Referenser 
Ahen, F. & Zettinig, P. (2015). Critical perspectives on strategic CSR: What is sustainable value 

co-creation orientation?. Critical Perspectives on International Business, 11(1), ss. 92-109. 

DOI: 10.1108/cpoib-03-2012-0022 

 

Arrigo, E. (2013). Corporate responsibility management in fast fashion companies: The Gap 

Inc. Case. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 11(4), 

ss. 571-586. DOI: 10.1108/JFMM-10-2011-0074 

 

Ascigil, S. (2010). Toward Socially Responsible SMEs? Quality Award Model as a Tool. The 

Quality Management Journal, 17(3), ss. 7-20. URL: 

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/

613419582?accountid=9670 

 

Bengtsson, L. & Skärvad, P-H. (2011). Företagsstrategiska perspektiv. 4. uppl., Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Blom, C (2014) Det ansvarsfulla företaget 2014 (Rapport 2014). Stockholm: Svensk Handel. 

http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/csr/det-ansvarsfulla-foretaget-

2014.pdf  

 

Blombäck, A. Wigren, C. (2009). Challenging the importance of size as determinant for CSR 

activities. Management of Environmental Quality: An International Journal, 20 (3), ss. 255 – 

270. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14777830910950658 

 

Burke, L. & Logsdon, J. (1996). How Corporate Social Responsibility Pays Off. Long Range 

Planning, 29(4), ss. 495-502. DOI: 10.1016/0024-6301(96)00041-6 

 

Dutot, V.  Lacalle Galvez, E. & Versailles, D, W. (2016) CSR communications strategies 

through social media and influence on e-reputation: An exploratory study. Management 

Decision, 54(2) ss. 363 – 389. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/MD-01-2015-0015 

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig Metod. uppl.3. Lund: Studentlitteratur. 

 

El Dirani, A., Harwood, I. & Jamali, D. (2015). Exploring human resource management roles 

in corporate social responsibility: The CSR-HRM co-creation model. Business Ethics: A 

European Review, 24(2), ss. 125-143. DOI: 10.1111/beer.12085 

 

European Foundation for Quality Management (2016). EFQM Model in Action. 

http://www.efqm.org/efqm-model/efqm-model-in-action-0 [2015-05-17] 

 

http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/csr/det-ansvarsfulla-foretaget-2014.pdf
http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/csr/det-ansvarsfulla-foretaget-2014.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/14777830910950658
http://www.emeraldinsight.com/author/Dutot%2C+Vincent
http://www.emeraldinsight.com/author/Lacalle+Galvez%2C+Eva
http://www.emeraldinsight.com/author/Versailles%2C+David+W
http://dx.doi.org/10.1108/MD-01-2015-0015


44 
 

Fitjar, R. (2011) Little big firms? Corporate social responsibility in small businesses that do not 

compete against big ones. Business Ethics: A European Review, 20(1), ss. 30-44. DOI: 

10.1111/j.1467-8608.2010.01610.x 

 

Grankvist, P. (2009). CSR i praktiken. Malmö: Liber AB 

 

Grönroos, C. (2008). Service logic revisited: Who creates value? And who co-creates?. 

European Business Review. 20(4), ss. 298 - 314. DOI:10.1108/09555340810886585 

 

Hanke, T. & Stark, W. (2009). Strategy Development: Conceptual Framework on Corporate 

Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 85(3), ss. 507-516. DOI: 10.1007/s10551-

009-0215-9 

 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Inyang, B. (2013) Defining the Role Engagement of Small and Medium-Sized Enterprises 

(SMEs) in Corporate Social Responsibility (CSR). International Business Research, 6(5) ss. 

123-133. DOI:10.5539/ibr.v6n5p123 

 

Jones, T. M (1991), Ethical Decision Making by Individuals in Organizations: An Issue-

Contingent Model, Academy of Management Review 16(2), 366–395. 

 

Krantz, R. (2010). A New Vision of Sustainable Consumption the Business Challenge. Journal 

of industrial ecology. 14(1), ss. 7-9. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2009.00220.x 

 

Lee, K. Herold, D. & Yu, A. (2016) Small and Medium Enterprises and Corporate Social 

Responsibility Practice: A Swedish Perspective. Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt. 88(99) ss. 88-99 DOI: 

10.1002/csr.1366 

 

Lepoutre, J. (2006). Investigating the Impact of Firm Size on Small Business Social 

Responsibility: A Critical Review. Journal of Business Ethics, 67(3), ss. 257-273. DOI:67:257–

273 DOI 10.1007/s10551-006-9183-5 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. uppl. 1:21. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Midttun, A. (2013). CSR and beyond.  Oslo: Cappelen Damm akademisk. 

 

Min-Dong P, L. (2011) Configuration of External Influences: The Combined Effects of 

Institutions and Stakeholders on Corporate Social Responsibility Strategies, Journal of 

Business Ethics. 102(2) ss. 281-298. DOI 10.1007/s10551-011-0814-0. 

 



45 
 

Mont, O. & Leire, C. (2009). Socially responsible purchasing in supply chains: drivers and 

barriers in Sweden. Social Responsibility Journal, 5 (3) ss. 388-407. 

DOI:10.1108/17471110910977302. 

 

Perrini, F. Russo, A. & Tencati, A. (2007) CSR Strategies of SMEs and Large Firms. Evidence 

from Italy. Journal of Business Ethics. 74(3) ss. 285-300. DOI: 10.1107/s10551-006-9235-x. 

 

Han, S., Sang, S. & Childs, H. (2016) Corporate social responsibility in B2B relationships: 

Examining the effects of multifaceted supplier CSR on business customers trust, Journal of 

Global Scholars of Marketing Science, 26(1) ss. 19-35. DOI:10.1080/21639159.2015.1116778 

 

Santos, M. (2011). CSR in SMEs: strategies, practices, motivations and obstacles. Social 

Responsibility Journal, 7(3) ss. 490 – 508. DOI: 10.1108/17471111111154581 

 

Schmidpeter, R., Samuel, O. & Idowu, S.O. (2015:1). Is CSR A New Global Business 

Language? CSR, Sustainability, Ethics & Governance ss. 1-15. DOI:10.1007/978-3-319-

10536-9.  

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ Forskning i Praktiken. uppl. 1:8. Lund: Studentlitteratur AB 

  



46 
 

8. Bilagor 

8.1 Frågeformulär Företag A möte 1 
1. Hur många anställda är det på företaget? 

2. Vilka är Företag A:s kunder? 

3. Varför tror ni att era kunder väljer just er? 

4. Vilken syn har Företag A:s kunder på CSR-arbete? Ställer de krav på detta? 

5. Uppförandekod nämner transparens, hur arbetar ni med detta? 

6. Vilka anser ni är era konkurrenter? 

7. Har producenter i Baltikum fått en uppförandekod att förhålla sig till? Hur och hur ofta 

sker uppföljning? 

8. Var sker produktion i Sverige? 

9. Vilka åtgärder inom CSR tas redan idag? Utförs någon dokumentation av detta? 

10. Är CSR/socialt ansvarstagande något ni pratar om inom företaget? Vad har era anställda 

för uppfattning kring ämnet? 

11. Ni är miljödiplomerade, vilka åtgärder gjordes för att bli det? 
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8.2 Intervjufrågor Företag A 
1. Vad har du för arbetsuppgifter på Företag A? 

2. Hur arbetar du med CSR i din roll? 

3. Hur viktigt tycker du det är med CSR-arbete? 

4. Hur stor del av företaget tycker du att CSR-arbetet är? 

5. Hur tycker du att CSR-arbetet bör förbättras? 

6. Vad har ni för huvudmål med ert CSR-arbete? 

7. Hur ofta talar ni om ert nuvarande CSR-arbete inom företaget? 

8. Vilka är viktiga personer i företaget för CSR-arbetet? 

9. Hur arbetar ni förebyggande för att motverka uppkomsten av etiska kriser inom 

företaget? 

10. Arbetar ni med någon form av sponsring eller volontärarbete i er verksamhet? 

11. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete? 

12. Hur utvärderar ni och ger feedback på förändringar inom ert dagliga arbete? 

13. Hur kontrollerar ni och ger feedback på ert CSR-arbete? 

14. Hur jobbar ni med att sätta upp mål och strategier för ert dagliga arbete inom företaget? 

15. Hur jobbar ni med att sätta upp mål och strategier för ert CSR-arbete inom företaget? 

16. Vad ser du för styrkor och svagheter hos företaget som kan gynna eller förhindra arbetet 

med CSR? 

17. Vilka möjligheter och hot anser du finns med att utveckla ert nuvarande CSR-arbete? 

18. Vi har sedan tidigare fått reda på att Företag A är miljödiplomerade vilket är en åtgärd 

som faller inom ramen för miljömässigt CSR-arbete. Varför tror du att ni valde att 

miljödiplomera er? 

19. Vilka framgångar har uppnåtts i företaget i och med miljödiplomeringen? 

20. Samarbetar ni med någon extern partner gällande CSR-arbete?  
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8.3 Intervjufrågor Företag B och Företag C 
1. Vad har du för arbetsuppgifter på företaget? 

2. Hur arbetar du med CSR i din roll? 

3. Hur arbetar ni med CSR inom företaget? 

4. Vilka CSR-relaterade märkningar och certifieringar arbetar ni med idag? 

5. Hur tycker du att CSR-arbetet inom företaget bör förbättras? 

6. Vad har ni för mål med ert CSR-arbete? 

7. Hur kommunicerar ni information till de anställda inom företaget? 

8. Hur ofta talar ni om ert nuvarande CSR-arbete inom företaget? 

9. Vilka är viktiga personer i företaget för CSR-arbetet? 

10. Hur ser kraven ut från era kunder gällande ert CSR-arbete? 

11. Hur arbetar ni förebyggande för att motverka CSR-relaterade problem inom företaget? 

12. Arbetar ni med någon form av sponsring eller volontärarbete i er verksamhet? 

13. Samarbetar ni med någon extern partner gällande CSR-arbete? 

14. Hur marknadsför ni ert CSR-arbete? 

15. Vilka trender kring CSR-arbete har ni märkt av inom er bransch? 

16. Hur utvärderar ni och ger feedback på ert dagliga arbete? 

17. Hur utvärderar ni och ger feedback på ert CSR-arbete? 

18. Hur jobbar ni med att sätta upp mål och strategier för ert dagliga arbete inom företaget? 

19. Hur jobbar ni med att sätta upp mål och strategier för ert CSR-arbete inom företaget? 

20. Vad ser du för styrkor och svagheter inom företaget som kan gynna eller förhindra 

arbetet med CSR? 

 

 

 


