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ABSTRACT 

The number of firms adapting the concept of Corporate Social Responsibility is 

constantly growing. It is no longer enough only to supply your customers with 

demanded products and services since todays’ customers have an increased awareness 

and are demanding more transparence when it comes to the manufacturing and 

responsibility for society. 

 Along with a growing interest in social, ethical and environmental matters, 

many firms have received critique, consequently forcing them to start taking more 

responsibility for their activities. The clothing industry was among the first to get 

critized and therefore early in starting their work with CSR. 

 The purpose of this paper is to investigate how firms in the clothing industry 

work with CSR today, and also how they choose to communicate this work, both 

internally and externally. The methodology of the paper is qualitative and aims to 

deeply investigate four different firms, along with an additional interview with a 

CSR-consult from one of the leading communication-firms in Sweden.  

 The theoretical foundation includes a frame of reference around CSR and the 

communication thereof, and also a few relevant theories around CSR and business 

ethics.  

 After analyzing the empirical material the paper have reached a few 

conclusions. Firms in the clothing industry tend to focus their CSR-work on the social 

matters, such as improving the controls of their supplier-chain. Human rights tend to 

be the most important matter when is comes to corporate responsibility. Another 

important finding is that personal commitment among the management or the persons 

responsible for CSR-activities is connected with successful and well-developed CSR-

involvement in a firm.  

 The difficult part of working with CSR tends to be how to communicate the 

work, both at an internal and external level. The internal communication seems to be 

deficient mainly because the firms’ lack of systems and routines to implement CSR 

through the whole organization. The external communication is often modest because 

firms fear critique and is not always certain about how much they really can 

guarantee.  

 

Key words: CSR, communication, corporate responsibility, clothing industry.   
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SAMMANFATTNING 

Företagens samhällsansvar – Corporate Social Responsibility – är ett växande 

fenomen idag. Det räcker inte längre att tillhandahålla konsumenterna med 

efterfrågade produkter och tjänster, dagens konsumenter blir alltmer medvetna och 

börjar kräva transparens vad gäller produkternas framställning och att företagens 

verksamhet är ansvarsfull mot samhälle och omvärld.  

 I samband med en ökad uppmärksamhet för sociala, etiska och miljömässiga 

ansvarsfrågor har många företag utsatts för kritisk granskning vilket lett till 

förtroendekriser i flera fall. Klädbranschen har varit en av de hårdast drabbade, vilket 

inneburit att de tidigt tvingats börja ta större ansvar för sin verksamhet.  

 Uppsatsens syfte är att undersöka hur arbetet med CSR ser ut i klädbranschen 

idag. Det vill säga hur företagen väljer att ta sig an CSR-arbetet samt hur 

kommunikationen av CSR sker på en intern och extern nivå. Metoden är kvalitativ 

och syftar till att djupt undersöka fyra utvalda företag i klädbranschen ur ett 

företagsperspektiv. Detta ställs emot en intervju med en CSR-konsult från en välkänd 

kommunikationsbyrå.   

 Den teoretiska utgångspunkten består av en referensram kring begreppet CSR 

samt kring CSR-kommunikation. Vidare har även ett antal relevanta teorier kring 

CSR och företagsetik använts.   

 Efter att materialet analyserats kan vissa slutsatser presenteras. Det finns en 

stark tendens hos klädföretag idag att i första hand fokusera sitt CSR-arbete på den 

sociala delen, och främst då att kontrollera sin leverantörskedja. Människors 

rättigheter förefaller vara den viktigaste hjärtefrågan när det kommer till 

samhällsansvar. Det syns även att ett personligt engagemang hos den CSR-ansvarige 

eller företagets ledning bidrar i positiv bemärkelse för utvecklingen och fortskridandet 

av företagets CSR-arbete. 

 Problematiken för företagen tenderar att ligga i kommunikationen, både den 

interna och externa. Den interna kommunikationen av CSR verkar falla på grund av 

att många företag saknar system och rutiner för att genomföra detta. Den externa 

kommunikationen är ofta blygsam på grund av bland annat rädsla för medial kritik 

eller osäkerhet över hur mycket man som företag kan garantera.  

 

Nyckelord: CSR, kommunikation, företagsansvar, klädbranschen 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet ger en övergripande bakgrundsdiskussion till problemområdet 

som utmynnar i en problemformulering och uppsatsens syfte. Därefter presenteras 

uppsatsens avgränsningar och viktiga definitioner och begrepp som ska underlätta 

för läsaren av uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Miljöfrågan är idag viktigare och mer uppmärksammad än någonsin tidigare. Överallt 

basuneras oron och framtidsrädslan ut – håller vi sakta men säkert på att förgöra 

jorden vi lever på?  

Vi i västvärlden slösar resurser som om tillgångarna vore oändliga samtidigt 

som vi utan att alltid vara medvetna om det köper allt från mat och förnödenheter till 

kläder och lyxartiklar tillverkade under mycket tveksamma förhållanden i 

utvecklingsländer runt om i världen. Oförsvarbara transporter av varor fullt möjliga 

att producera på lokal nivå sker varje dag och bidrar starkt till att föra jorden mot en 

miljömässig förödelse. Utsläpp i våra hav, giftiga besprutningar och en bristfällig 

hänsyn till våra djur och vår natur ökar ytterligare på detta snart oundvikliga faktum. 

Gunnel Axelsson Nycander skriver i sin bok Etik och handel: en studie om fair trade, 

att enligt WHO, World Health Organization, uppskattas cirka tre miljoner människor 

varje år drabbas av förgiftningsskador till följd av att de utsätts för 

bekämpningsmedel.1 

 Miljön är ett av våra starkaste och mest uppmärksammade bekymmer i dagens 

läge, därför är det kanske ofta miljöarbete man i första hand kopplar till ”företagens 

samhällsansvar” – Corporate Social Responsibility. Begreppet CSR innefattar dock 

mycket mer än så. Miljöfrågan är en stor och komplex del men CSR-arbete innefattar 

även sociala, etiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Exakt hur begreppet CSR ska 

definieras är omstritt och alla företag har inte alltid en likvärdig uppfattning om 

begreppet. Det handlar också om att företag tar olika fokus i vilka frågor de lägger 

mest krut på att förbättra. Etiska och sociala frågor handlar bland annat om att reglera 

                                                
1 Axelsson Nycander 1999 
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arbetsförhållanden, värna för de mänskliga rättigheterna, ställa krav på djuromsorg 

men även relationer till leverantörer och personal, medan miljöaspekten innefattar allt 

ifrån att motarbeta klimatpåfrestningar till att reglera kemikalieanvändning.  

 Inom livsmedelsbranschen är det sedan länge känt att det finns producenter, 

distributörer och handlare som satsar på att ta ett allt större samhällsansvar för sin 

verksamhet – detta genom att verka för rättvis djurbehandling, minska sin 

miljöpåverkan, minska besprutningen av grödor med mera. Att köpa ekologisk mjölk, 

KRAV-märkta grönsaker och ägg från frigående höns har varit tillgängligt sedan 

relativt lång tid tillbaka och allt fler konsumenter sällar sig till skaran som vill bidra 

till att detta arbete kan fortlöpa.  

Fokuseringen på CSR-arbete inom klädbranschen är däremot en nyare 

företeelse, även om det på senare år ökat markant.  Medias ökade täckning av CSR-

frågor har varit starkt bidragande en stor betydelse för företags ökade kommunikation 

och synliggörande av sina aktiviteter inom CSR2, och detta är ett faktum som i hög 

grad varit aktuellt i klädbranschen.  

Flera företag i klädbranschen har sedan början på 90-talet fått ta emot skarp 

kritik för bristande arbetsförhållanden, djurhållning och miljöansvar. Ett exempel är 

modejätten H&M som efter en rad granskningar ertappats med bland annat dåliga 

arbetsförhållanden i sina fabriker och lager.3 Startskottet för deras, och många andra 

företags, CSR-arbete inträffade 1997 då SVT sände dokumentärfilmen Senaste mode 

– till vilket pris?, där det bland annat avslöjades att det förekom barnarbete på flera av 

H&M:s fabriker.4 Detta och en rad andra skandaler förknippade med ett flertal olika 

företag har skapat stora rabalder i media och företagen hade inte annat val än att göra 

motangrepp i form av ett ökat ansvarstagande, och även vara noga att visa upp det.5 

Dessa händelser har varit mycket viktiga i pådrivandet för företag att ta sitt 

samhällsansvar, även inom modeindustrin. Det har helt enkelt blivit ett krav för att 

skydda verksamheten mot sådana skandaler.  

Det kan anses vara en skyldighet att som företag ta sin del av vårt 

gemensamma ansvar för vår jord och våra medmänniskor, men det har också blivit 

                                                
2 Tench, Bowd & Jones 2007 
3 http://www.dn.se/ekonomi/hm-holl-arbetarna-inlasta-1.230185  
4 Grafström, Göthberg & Windell 
5 http://www.renaklader.org/industrin/uppforandekoder 
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något som är viktigt ur en imagesynpunkt för företagens kunder. Enligt en 

undersökning som presenteras i Philip Kotler och Nancy Lees bok Social Corporate 

Responsibility påvisas ett starkt samband mellan konsumenters uppfattning och 

inställning till företag kopplat till det samhällsansvar företagen utger sig för att ta.6 

Konsumenter tenderar samtidigt att alltjämt få en ökad medvetenhet ifråga om miljö- 

och etikfrågor, och därmed en vilja att bidra till en bättre värld. Detta, samt att det ger 

konsumenten ett gott samvete, innebär att det för konsumenter fått en ökad betydelse 

om företaget man väljer att stödja är goda samhällsmedborgare och tar sitt ansvar på 

alla plan. Även Morsing och Beckmann presenterar i det inledande kapitlet i sin bok 

Strategic CSR Communication flera exempel på undersökningar som påvisat att 

konsumenter lägger en betydande vikt vid företagens samhällsansvar.7  

Att synliggöra sitt företags goda vilja att ta sitt ansvar har lett till att allt fler 

företag börjat att tydligt exponera sina värdegrunder och regler för omvärlden, detta 

genom så kallade uppförandekoder eller uppföranderegler.8 Här presenteras 

företagens villkor för samarbeten med leverantörer och producenter, vilka krav som 

ställs på arbetsförhållanden, personalbehandling, produktion, miljöhänsyn etc.  

Vissa företag skyltar väldigt öppet med sina insatser, medan andra gör sitt 

arbete mer i det dolda. Trots att det mer eller mindre förutsätts att alla företag tar ett 

visst ansvar, kan det vara svårt att veta vad som egentligen görs. De som ropar högst 

behöver givetvis inte vara de som egentligen gör flest eller störst insatser. I och med 

att det blivit viktigt för konsumenter att kunna lita på företagens ansvarsarbete, har det 

också blivit viktigt att visa det utåt. Det har blivit till något som kan visa sig vara 

mycket värdeskapande och därmed också positivt ur en lönsamhetssynpunkt.9 

Även om CSR-arbete drivs aktivt inom klädbranschen idag, är branschen 

samtidigt en av dem som har mycket att förbättra i allt från textilframställning och 

förädlingsprocesser till bättre förhållanden för fabriksarbetare. Vägen från bomull till 

färdigt plagg i en butikskedja i västvärlden är ofta lång och otillfredsställande ur 

många olika synpunkter.10 Det är också en av de branscher som fått ta emot mest 

                                                
6 Kotler & Lee 2005 
7 Morsing & Beckmann 2006 
8 Larsson & Ljungdahl 2008 
9 Aaker & McLoughlin 2007 
10 http://www.renaklader.org/industrin 
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kritik i media, och därmed fått konsumenter uppmärksamma på industrins 

samhällsansvar. Klädföretagen har alltså en stor utmaning framför sig. Många är 

redan på god väg medan andra har en lång väg kvar till att ta sitt fulla ansvar.  

 

 

1.2 Problemformulering 

En frågeställning att närmare utforska är alltså hur företag inom klädbranschen 

egentligen bedriver sitt CSR-arbete. Hur arbetar olika företag inom den här branschen 

med ansvarsfrågor? Hur mycket och vilket ansvar tar de? Vilka CSR-frågor lägger de 

olika företagen mest fokus på? Vidare ska den här uppsatsen också fokusera på att 

förstå hur arbetet vidare kommuniceras, både externt och internt. Har företag skilda 

sätt att kommunicera budskapet på, integreras det olika mycket i organisationerna? 

 

1.2.1 Frågeställning 

Problembakgrunden och problemformuleringen har utmynnat i ett antal specifika 

frågeställningar som uppsatsen kommer att belysa.  

• Hur arbetar svenska företag inom klädbranschen med CSR-frågor? Vilka delar 

av CSR fokuserar de på och hur skiljer sig arbetet mellan olika företag?  

• Hur kommunicerar företagen sitt CSR-arbete externt och internt?  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka CSR-arbetet hos ett antal företag i klädbranschen, 

samt undersöka hur detta arbete kommuniceras externt och internt. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att belysa CSR-arbete i klädbranschen. För att förenkla 

tillgängligheten kommer koncentrationen att ligga på den svenska klädindustrin, 
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mycket på grund av att vi syftar till att få kontakt med den CSR-ansvariga på de 

aktuella företagen vilket förenklas genom att företagen har sin verksamhet i Sverige.  

Vi har även gjort ett val att begränsa oss till de miljömässiga, sociala och 

etiska delarna av CSR-arbete. Den ekonomiska hållbarhetsaspekten är även den 

viktig, men har implementerats i en relativt låg utsträckning idag jämfört med de 

andra delarna. I ett flertal definitioner av CSR utelämnas den ekonomiska delen av 

frågan, och det är också en komplex del som står något skild från de övriga varför vi 

har valt att inte närmare belysa denna del i uppsatsen.  

 

1.5 Begrepp och definitioner 

För att förenkla för läsarna av denna uppsats, presenteras här ett antal återkommande 

begrepp och definitioner i enlighet med hur de ska uppfattas och förstås i den här 

uppsatsen. Här ges också en kort beskrivning av organisationer och projekt som 

förekommer i uppsatsen.  

 

1.5.1 CSR 

Definitionerna av CSR är många och det finns inte någon allmänt vedertagen 

definition. Den här uppsatsen kommer att utgå från den definition som presenteras av 

EU-kommissionen och lyder:  

 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver 

vad lagen föreskriver”. 11  

 

1.5.2 Uppförandekoder / Codes of conduct 

Frivilligt antagna regler och bestämmelser som ett företag syftar till att arbeta efter. 

De kan författas av företaget självt, eller så kan en modell användas från någon 

organisations framtagna kod, t ex ILO. Uppförandekoden används bland annat till att 

kontrollera produktionen, att få leverantörer att acceptera särskilda arbetsvillkor som 

                                                
11Löhman & Steinholtz 2004 
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företaget ställer för samarbete. Detta är sedan ett bra sätt att informera konsumenter 

om hur företaget arbetar etiskt och vad de ställer för krav gentemot sina leverantörer 

och andra samarbetspartners.12 

 

1.5.3 ILO – International Labour Organization 

Detta är ett FN-organ som arbetar för att förbättra arbetsförhållandena världen över 

ifråga om rättvisa, jämställdhet och rättigheter för arbetande män och kvinnor.  

Många länder är idag anslutna till ILO och dess konventioner. De har utarbetat 

standarder och krav som många företag bygger sina uppförandekoder utifrån. 13 

  

1.5.4 Fair Wear Foundation 

Internationell organisation som även dem arbetar med att förbättra arbetsvillkor, de är 

dock begränsade till textilbranschen.14 Flera klädföretag har idag samarbete med FWF 

där de utför kontroller av leverantörerna å företagens räkning.  

1.5.5 Clean Shipping Project 

Clean Shipping Project är ett svenskbaserat projekt som arbetar för hållbara 

transporter för svenska företag. De vill få svenska företag att utveckla krav på rena 

och miljövänligare export och import.15 Detta är ett projekt som flera svenska 

klädföretag stödjer. 

1.5.6 Clean Clothes Campaign / Rena Kläder 

Kampanj som startades i Nederländerna men nu finns i ett flertal länder, bland annat i 

Sverige där den kallas Rena Kläder.16 Kampanjens syfte är att förbättra 

arbetsvillkoren för arbetare inom klädindustrin.17 

 

                                                
12 Axelsson Nycander 1999 
13 Axelsson Nycander 1999  
14 http://en.fairwear.nl 
15 http://www.cleanshippingproject.se  
16 http://www.renaklader.se  
17 Axelsson Nycander 1999  
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1.5.7 BSCI – Business Social Compliance Initiative 

En icke vinstdrivande organisation som erbjuder företag ett utarbetat system för att 

förbättra arbetsförhållanden genom hela tillverkningskedjan, ett system som är 

anpassat med hjälp av en utarbetad uppförandekod.18 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 är det inledande kapitlet. Här presenteras bakgrund och problemdiskussion 

som utmynnar i uppsatsens syfte och frågeställning. Här presenteras även uppsatsens 

avgränsningar och disposition. 

 

Kapitel 2 introducerar uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Här diskuteras också 

validitet och reliabilitet samt källkritik. 

 

Kapitel 3 presenterar uppsatsens teoretiska referensram och grundläggande teorier. 

 

Kapitel 4 redovisar det insamlade empiriska materialet och redovisar de intervjuade 

företagen och respondenterna. 

 

Kapitel 5 analyserar det empiriska materialet och ställer det mot den teoretiska 

bakgrunden. Här besvaras uppsatsens frågeställning och syfte. 

 

Kapitel 6 presenterar ett antal relevanta slutsatser dragna ur analysen. 

 

Kapitel 7 redovisar använda källor och referenser. 

                                                
18 http://www.bsci-eu.org 
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt, metodval och 

urvalsförfarande. Vidare presenteras intervjuernas förberedelse och utförande. 

Kapitlet avslutas med diskussion kring metodens reliabilitet, validitet samt kritik och 

diskussion kring källornas tillförlitlighet. 

 

2.1 Val av undersökningsobjekt 

Att valet föll på klädbranschen som undersökningsobjekt har flera anledningar. Båda 

uppsatsförfattarna arbetar i klädbutiker där CSR-arbete är integrerat på något sätt, 

varifrån uppsatsens idé föddes från första början. Vidare så är klädbranschen tacksam 

att undersöka ur ett socialt ansvarsperspektiv eftersom det är en bransch som gång på 

gång hamnat i blåsväder genom negativ kritik och skandaler kring oetiska arbetssätt. 

Många klädföretag har varit tvungna att som direkt motangrepp mot dessa 

granskningar och uthängningar i media börja arbeta aktivt mot CSR just för att skydda 

sig mot framtida kritik. Klädbranschen är också en industri som ofta har produktion i 

utvecklingsländer vilket innebär ett ökat behov av kontroller både när det gäller 

arbetsvillkor och miljöpåverkan.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt och val av metod 

Ansatsen för den här uppsatsen är deduktiv, vilket innebär att gå från det generella till 

det konkreta, att härleda slutsatser från teori. Teorier testas alltså med empiriska 

data.19  Uppsatsen är av beskrivande karaktär, då syftet är att undersöka och beskriva 

hur svenska klädföretag arbetar med CSR och hur de kommunicerar detta. Detta 

innebär att uppsatsen har ett deskriptivt förhållningssätt.20 Vidare kommer även en 

                                                
19 Johannessen &Tufte 2003 
20 Ejvegård 1996 
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viss jämförelse göras mellan de undersökta företagen, det vill säga det kommer att 

finnas ett komparativt element i metoden.21 

Uppsatsen är kvalitativ till sin natur, då kvalitativa datainsamlingsmetoder 

används. Kvalitativa undersökningar syftar till att beskriva ett fenomen grundligt, 

medan en kvantitativ metod snarare beskriver hur pass utbrett fenomenet är. 

Kvalitativa metoder har fördelen att nå en djupare beskrivning av det undersökta, 

medan nackdelen ofta är att det blir svårt att generalisera och standardisera utifrån 

resultatet.22 Då syftet i den här uppsatsen är att nå en djup beskrivning av företagens 

CSR-arbete har valet fallit på att använda kvalitativ metod i form av intervjuer. Detta 

passar bra när man, som är fallet i den här uppsatsen, ämnar att samla in mycket 

information men från ett mindre antal respondenter.23 Avsikten med undersökningen 

är inte dra några slutsatser om hur företag generellt arbetar med CSR, utan att se till 

ett antal företag av varierande storlek och företagskaraktär hur de arbetar och 

implementerar CSR, samt hur de väljer att kommunicera arbetet. För att få 

uttömmande svar kring detta krävs en kvalitativ intervjumetod eftersom den typen av 

detaljrika och djupgående svar inte skulle kunna förmedlas genom exempelvis 

enkätformulär.  

 

2.3 Datainsamling och urval 

2.3.1 Datainsamling 

Som tidigare nämnts är metoden kvalitativ och insamlingen av primärdata har skett 

genom personliga intervjuer. Detta innebär en direkt kontakt med respondenterna, 

vilket generellt leder till mer detaljerad data.24 Under en personlig intervju finns även 

stor möjlighet till underliggande fakta, sådant som respondenten inte uttryckligen 

säger i ord men som kan utläsas av hans eller hennes beteende, kroppsspråk eller 

tonfall.25 

                                                
21 Ejvegård 1996  
22 Kjaer Jensen 1995 
23 Denscombe 2000 
24 Denscombe 2000 
25 Kjaer Jensen 1995 
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Uppsatsen ska belysa modeföretags CSR-arbete och hur denna kommuniceras. 

För att kunna nå de CSR-ansvariga personerna på företagen föll det sig naturligt att 

välja svenska företag med huvudkontoren baserade i Sverige. Med undantag för ett 

företag, KappAhl, har huvudkontoren dessutom varit belägna i Stockholm vilket har 

underlättat för utförandet av intervjuerna.  

2.3.2 Urval 

Vid uppsatsskrivandets början kontaktades cirka trettio svenska modeföretag av 

varierande storlek, detta skedde slumpmässigt utifrån de företag som 

uppsatsförfattarna kände till sedan innan. Detta benämns subjektivt urval26, och 

innebär alltså att urvalet inte sker genom slump eller systematik. Det används i de fall 

där forskarna har en viss vetskap om fenomenet och de möjliga respondenterna, och 

alltså väljer ut dem som har en hög sannolikhet att ge relevant data. I det här fallet föll 

det sig så att ett val gjordes utifrån de företag som besvarade mailförfrågan. Företag 

som sade sig inte arbeta med CSR överhuvudtaget valdes av naturliga skäl bort, både 

genom att själva neka till medverkan och genom att från författarnas sida inte 

uppfattas som relevanta för undersökningen.  

 De företag som slutligen valdes ut för intervju var fyra stycken: Indiska, 

KappAhl, Odd Molly och Boomerang. Samtliga intervjuer har skett personligen 

ansikte mot ansikte med den CSR-ansvarige personen på respektive företag. 

Undantaget är KappAhl, vars huvudkontor är beläget i Göteborg och därmed inte 

kunde ske personligen utan fick utföras per telefon. Dessa företag ansågs relevanta för 

intervju genom att de samtliga sade sig arbeta aktivt med CSR, samt att de är något 

skilda till sin karaktär vad gäller prisklass och företagsstorlek. Detta ser 

uppsatsgruppen som relevant för senare analys och jämförelse av företagens CSR-

arbete.  

 Utöver de fyra utvalda klädföretagen, önskades också en respondent med 

CSR-erfarenhet ur en annan synvinkel. Därför kontaktades ett av Sveriges ledande 

konsultföretag inom företagskommunikation, Hallvarsson & Halvarsson.27 De ger 

företag tillgång till viktiga kommunikationsverktyg, bland annat hjälp att 

kommunicera CSR. 

                                                
26 Denscombe 2000 
27 http://www.halvarsson.se  
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 En intervju med en medarbetare på Hallvarsson & Halvarsson syftar till att få 

en nyanserad bild av hur företagen faktiskt arbetar med CSR och kommunicerar detta 

vidare. Det är relevant att även få in en part som inte representerar ett företag och 

därför har möjlighet att erbjuda en övergripande och mer objektiv bild av hur arbetet 

ser ut idag. 

2.3.3 Presentation av respondenter 

Följande respondenter har utgjort intervjumaterialet i den här uppsatsen: 

1. Renée Andersson, CSR-ansvarig på Indiska Magasinet. 

2. Eva Kindberg, ansvarig för miljö och sociala frågor på KappAhl. 

3. Kristin Roos, inköpschef på OddMolly. 

4. Sophie Halvarsson, produktionschef på Boomerang. 

5. Miriam Thunborg, konsult på Hallvarsson & Halvarsson med expertis inom 

CSR-frågor. 

 

2.4 Förstudie och utformning av intervjufrågor 

Innan intervjufrågor utformades, införskaffades en kunskapsbas inom området CSR. 

Detta genom att läsa tryckta böcker inom ämnesområdena CSR, företagsetik, 

kommunikation och vetenskaplig metod. Vidare lästes tidigare uppsatser inom 

ämnesområdet, vetenskapliga publicerade artiklar, nyhetsartiklar, hemsidor på 

Internet och övrig litteratur. Därefter gjordes en strukturering och uppdelning av de 

ämnesområden inom CSR som skulle beröras.  

 Inför intervjuerna författades en intervjumall med 14 frågor till de fyra 

företagen, medan mallen till Hallvarsson & Halvarsson innehöll tolv frågor. Frågorna 

utformades utifrån uppsatsens syfte, problemformulering och valda teorier. Denna 

användes sedan vid varje intervju, men respondenterna tilläts som tidigare nämnts att 

tala fritt kring frågorna, vilket medförde att frågorna alltså inte besvarades rakt upp 

och ner utan vävdes in i respondenternas löpande berättande. I de fall då vi inte 

ansågs ha fått svar på någon fråga eller område ställdes denna i slutet som 

komplettering. Intervjuerna har alltså varit semi-strukturerade.28 Detta är en god idé 

när man, som i vårt fall, vill låta respondenterna utveckla sina tankar och synpunkter 
                                                
28 Denscombe 2000 
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och inte hindras i detta av ett alltför strukturerat manus. Det hämmar heller inte 

respondenterna eller får dem att utelämna sådan information som de inte anser vara 

svaret på en viss fråga. Denna intervjumodell tenderar även att framgångsrikt 

kombinera strukturering med flexibilitet.29 

Även fast respondenterna skulle tillåtas tala fritt, var det viktigt att utforma en 

intervjumall för att i efterhand ha möjlighet att ställa företagen mot varandra och göra 

en viss jämförelse, samt att det var viktigt för att inte glömma bort något 

ämnesområde eller ställa felaktiga eller irrelevanta frågor under intervjuerna.  

Vid utformningen av frågorna var det därför viktigt att inte hamna utanför 

ämnesområdet, att varje fråga skulle vara relevant i syfte att besvara frågeställningen. 

Frågorna syftade främst till att få en verklighetsanknuten bild av hur respektive 

intervjuat företag arbetar med CSR, hur de arbetar idag och vad de har för planer inför 

framtiden. Vidare ville uppsatsgruppen få reda på hur de valt att kommunicera ut sitt 

arbete, både inom företaget och till omvärlden. Frågorna till Hallvarsson & 

Hallvarsson hade samma utgångspunkt men ställdes på ett annat sätt eftersom 

respondenten inte representerar ett klädföretag utan är kommunikationskonsult med 

expertis inom CSR. Vid denna intervju var syftet att få en objektiv bild av hur 

respondenten uppfattar att klädföretag implementerar och kommunicerar CSR. Detta 

skulle sedan kunna ställas mot företagens svar om hur de arbetar. 

 

Intervjumallarna finns som bifogade bilagor i uppsatsen, se bilaga 1-2. 

2.5 Intervjuernas utförande 

Intervjuerna utfördes alla under perioden 2009-10-07 och 2009-11-19. Alla tog plats 

på respektive företags kontor, med undantag för telefonintervjun med KappAhl som 

alltså inte skedde ansikte mot ansikte utan via telefonkontakt där båda medlemmarna 

av uppsatsgruppen hade möjlighet att ställa frågor och höra respondentens svar. 

Tidsåtgången för intervjuerna låg mellan 45 och 60 minuter, med undantag för 

intervjun med Indiska som pågick ungefär 120 minuter. 

                                                
29 Johannessen & Tufte 2003 
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Vid intervjuernas början presenterade uppsatsgruppen sig själva och 

uppsatsens syfte för respondenten. Intervjuernas karaktär varierade lite beroende på 

respondenterna, men ingen intervju följde frågeformuläret fråga för fråga.  

Uppsatsgruppens medlemmar turades om att ställa frågor till respondenterna, 

och lät sedan intervjuerna förflyta flexibelt ifråga om övergång mellan ämnesområden 

och frågor. I de fall där respondenterna själva ville prata helt fritt tilläts detta ske och 

kompletterades då med eventuella obesvarade frågor eller förtydliganden i slutet av 

intervjun. 

Respondenternas svar antecknades löpande under intervjuerna, både för hand 

och på ordbehandlare. Det fanns inte tillgång till någon tillförlitlig 

inspelningsutrustning, så det valdes bort som komplement. I de fall någon anteckning 

har varit otydlig har mailkontakt upprättats efter avslutad intervju, där kompletterande 

svar har kunnat lämnas av respondenterna.  

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att i efterhand överväga reliabiliteten och validiteten hos ett material, 

reliabiliteten innebär hur tillförlitligt och användbart det är medan validiteten avser 

om man verkligen mäter det man syftar till att mäta.30  

En problematik vid intervjuer är alltid huruvida respondenternas uttalanden 

motsvarar verkligheten.31 Med tanke på ämnet som behandlats, är frågan om vad 

respondenterna säger att de gör motsvarar vad de faktiskt gör. Det anses moraliskt rätt 

att som företag ägna sig åt CSR i stor utsträckning, varför det kan vara känsligt att 

erkänna att man inte lägger särskilt mycket vikt vid det, oavsett vad anledningarna må 

vara. I och med kritik och uthängning i media av företag som visat sig arbeta under 

tvivelaktiga förhållanden, är det oerhört viktigt att som företag inte hamna under 

granskning eftersom det alltid kommer finnas delar som inte kan kontrolleras, hur 

mycket arbete som än görs inom samhällsansvar. Utan att jämställa detta 

uppsatsarbete med mediajournalistik, finns det alltid risk att företag förefaller att 

framställa sitt arbete och sina visioner inom CSR bättre än vad de i verkligheten är, 

                                                
30 Ejvegård 1996  
31 Denscombe 2000  
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alternativt att hålla igen på information i de fall där de vill undvika risk för 

granskning. Rena faktauppgifter kan givetvis kontrolleras i efterhand, men mycket av 

det som sägs handlar om målsättningar, visioner och åsikter hos respondenterna, som 

det inte finns möjlighet att kontrollera. Detta bör dock tas i beaktande eftersom det 

kan sänka empirins reliabilitet.  

Tillförlitligheten stärktes genom att utgå från samma intervjumall till varje 

företag, även om intervjuerna inte styrdes särskilt hårt. Reliabiliteten anses vara hög 

om varje oberoende forskare får samma resultat vid utförande av samma 

undersökning,32 alltså kan en mall med neutralt formulerade frågor vara till god hjälp 

för att få fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

Intervjumaterialets validitet har kunnat stärkas genom noggrant utformade 

frågor som kopplar samman med problemformuleringen, syftet och även knyter 

samman med de teorier och modeller som valts ut. Varje fråga har haft relevans för att 

kunna mäta det som man avsett att mäta. Dessutom har validiteten stärkts genom att 

intervju även har utförts med en person avskild från att representera ett klädföretag, 

och på så sätt kunnat ge en objektiv bild ur en annan synvinkel. Risken med att 

intervjua personer som är företrädare för företag är att bilden som ges inte alltid är 

objektiv. Detta har därför avhjälpts genom intervju med en utomstående person, som 

bestod av en representant från konsultfirman Hallvarsson & Halvarsson. Detta innebär 

att datatriangulering33 har använts, det vill säga att material har inhämtats från olika 

källor. Utöver intervjuer ur olika synvinklar inhämtas också en stor kvantitet data i 

annan form, så som tryckt litteratur och artiklar. Utöver detta har också 

forskartriangulering34 skett i och med att två personer tillsammans författat denna 

uppsats. 

 För att få så korrekta och djupa svar som möjligt, har respondenterna valts ut i 

syfte att de är de mest kunniga och insatta på området CSR. Ett krav var att på varje 

företag intervjua den person som är förstahandsansvarig för CSR-frågor, vilket 

antingen har varit personer titulerade som CSR/miljö/socialt ansvariga, alternativt 

produktionschef eller inköpschef med det huvudsakliga CSR-ansvaret på sitt bord. 

Vid kontakt med Hallvarsson & Halvarsson önskades och gavs möjlighet att intervjua 

                                                
32 Denscombe 2000  
33 Kjaer Jensen 1995  
34 Kjaer Jensen 1995 
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den konsult som har störst kompetens inom CSR-frågor och dagligen arbetar inom 

området. 

 Det kan ifrågasättas om de personliga intervjuerna som utfördes ansikte mot 

ansikte kan jämställas med den intervju som utfördes per telefon. Uppsatsgruppen är 

medveten om att en intervju per telefon kan ge ett något skilt resultat jämfört med om 

den hade utförts ansikte mot ansikte, speciellt om man ser till möjligheterna att 

upptäcka sådant som uttrycks genom respondentens uppsyn, eller kroppsspråk men 

inte sägs i ordalag. Trots att man vid en telefonintervju inte har möjlighet att få den 

rent visuella kontakten, finns dock det personliga inslaget kvar och man kan 

fortfarande få viktig information som uttrycks genom tonfall och uppfatta sådant som 

sägs ”mellan raderna”. Enligt Denscombe (2000) finns det dessutom belägg för att 

telefonintervjuer kan ge precis lika fullgott material som personliga intervjuer. 

Respondenter som intervjuas per telefon tenderar inte att ge mindre fullständiga eller 

sanningsenliga svar än de som intervjuas ansikte mot ansikte.35 En av respondenterna 

för den här uppsatsen, KappAhl, kunde på grund av avståndsskäl inte intervjuas 

personligen utan fick lov att telefonintervjuas. Övervägningar gjordes dock innan 

beslutet togs att utföra den intervjun, och uppsatsgruppen kom då fram till att 

materialet kunde anses bli lika fullgott som om en personlig intervju hade genomförts. 

Reflektioner har även gjorts i efterhand men faktum kvarstår att det finns goda skäl 

för att kunna anta att intervjun med KappAhl är lika tillförlitlig som de övriga. 

  

2.7 Källkritik 

De källor som har använts av vid sidan om egen insamlad empiri utgörs till stor del av 

tryckta böcker. Internetbaserade källor har försökt att undvikas i alltför stor 

utsträckning, då dessa källor är svårare att kontrollera tillförlitligheten hos. 

Internetkällor har använts för att besöka företagens hemsidor, få en överblick av 

mediapubliceringen kring CSR, samt söka information om litteratur och artiklar inom 

ämnet. Hänvisning till Internetsidor har endast gjorts där det ansetts befogat och där 

källan har ansetts vara tillförlitlig.  

                                                
35 Denscombe 2000  
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 Den tryckta litteraturen har lånats eller köpts och har till viss del även varit 

tidigare kurslitteratur för uppsatsgruppen. Tryckta böcker kan generellt antas ha en 

hög tillförlitlighet med kontrollerade källor. Böckerna som använts är skrivna av 

erkända författare och det finns därför inte någon anledning att ifrågasätta dess 

trovärdighet eller överensstämmelse med verkligheten. Eftersom CSR är ett område 

under ständig tillväxt och utveckling har uppsatsgruppen dock försökt att hålla sig till 

litteratur som är så sent daterad som möjligt för att relevansnivån ska vara hög. 

 Artiklar och publikationer har lästs för att få information om avhandlade 

ämnesområden inom CSR, få uppgifter om återkommande och relevant litteratur samt 

nå en fördjupad bild av olika förhållningssätt till CSR. I de fall som dessa utgör en 

källa eller hänvisning i den här uppsatsen, har övervägningar gjorts utifrån om 

artikeln är vetenskaplig och tidigare kritiskt granskad för att anses vara tillförlitlig. 

Uppsatsgruppen anser att materialet och källorna till den här uppsatsen 

överlag har en hög tillförlitlighet och uppfyller kraven för att användas som 

sekundärkällor. 
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3 Teori 

Teorikapitlet presenterar den teoretiska referensramen kring begreppet CSR. Detta 

innefattar framväxt och bakgrund till CSR, innebörden och implementeringen av CSR 

idag, fördelar och nackdelar med CSR-arbete samt det vidare begreppet företagsetik. 

Vidare presenteras ett antal relevanta teorier och modeller som knyter an till 

uppsatsens frågeställning och syfte. 

 

3.1 CSR - Referensram 

3.1.1 Framväxten av CSR 

Samhällsansvar och företagens roll i det har diskuterats i alla tider. Under mitten på 

1600-talet fram till mitten av 1800-talet växte många små bruk fram i Sverige i vilka 

brukspatronen var ansvarig för de anställda. I och med detta utvecklades ett flertal 

samhällstjänster och organisationer som staten var ansvarig för. Brukspatronen såg till 

att de anställda fick sjukvård, att barnen fick gå i skolan etc. Detta är exempel på hur 

företag redan då tog sitt ansvar.36  

I början på 1900-talet utvecklade många företag olika former av 

välfärdsaktiviteter för sina anställda. Howerd R. Bowens bok Social responsibility of 

the businessman som publicerades 1953 blev startpunkten för en livlig diskussion i 

USA kring företagens ansvar i samhället. Stark kritik framfördes eftersom idén ansågs 

strida mot det ekonomiska ansvaret, att företag borde lägga fokus på att maximera 

vinsten och aktiens värde.37 Dock fanns det de som tyckte att samhällsansvar var 

något som faktiskt kunde gynna företagen vilket ledde till en viss utveckling på 

området. Under den här tiden utvecklades två- och femprocentklubbar där 

medlemmarna bestod av företag som skänkte två eller fem procent av sin vinst till 

välgörande ändamål.38 Därefter har intresset för CSR fortsatt att växa, framför allt det 

senaste decenniet.39  

                                                
36 Grafström, Göthberg & Windell 2008 
37 Grafström, Göthberg & Windell 2008 
38 Grafström, Göthberg & Windell 2008 
39 Grafström, Göthberg & Windell 2008  
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I och med de ökade möjligheterna att sprida information har det också blivit 

lättare att informera om vad samhällsansvar innebär. Kritik i media mot företag som 

misskött sig har bidragit till stora påtryckningar men även information om företagens 

förbättringar har uppmärksammats och inspirerat andra företag. 40 Medias roll i 

framväxten av CSR har varit avgörande. Det är i media debatten ständigt pågår, det är 

där moral och etik ställs mot de ekonomiska fördelarna, det är där frågorna ställs, 

kritiken framförs och möjlighet att försvara sig ges.41 Numera är frågan inte om 

företaget ska engagera sig i CSR utan hur.42 

3.1.2 CSR idag 

Begreppet CSR - ”Corporate social responsibility” eller ”socialt företagsansvar” är ett 

sätt för företag att på olika sätt ta sitt ansvar i samhället. CSR innefattar fyra områden: 

socialt ansvar, etiskt ansvar, miljöansvar samt ekonomi.43 Andra begrepp med samma 

innebörd som CSR är ”corporate citizenship” och ”företagsetik”.  

Ända sedan diskussionen om samhällsansvar påbörjats har forskare och 

praktiker försökt att utveckla en definition av företagens sociala ansvar. I nuläget är 

det upp till varje enskilt företag att göra sin egen tolkning av vad socialt 

ansvarstagande innebär för dem.44 Ett problem med begreppet ”corporate social 

responibility” är att det bara hänvisar till socialt ansvar trots att begreppet även 

innefattar flera andra områden.45 EU-kommissionens definition av företagens sociala 

ansvar är dock ofta den som används som utgångspunkt. Den lyder enligt följande: 

 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver 

vad lagen föreskriver”. 46 

 

                                                
40 Grafström, Göthberg & Windell 2008  
41 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009  
42 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009  
43 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
44 Grafström, Göthberg & Windell 2008 
45 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
46Löhman & Steinholtz 2004  
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3.1.3 Vad innebär samhällsansvar? 

Socialt ansvar innebär att företag ska stå till svars för något som har med samhället att 

göra.47 CSR innefattar som tidigare nämnts fyra områden: socialt, etiskt miljömässigt 

samt ekonomiskt ansvar.48 Det sociala ansvaret innefattar arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen, arbetet ska ske under humana förhållanden och det ska finnas en sund 

blandning vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Ingen grupp ska på något sätt 

diskrimineras. Det etiska ansvaret innebär regelbunden kontroll av hur affärerna går 

till. Det ska bidra till att få bort mutor och se till att företagets leverantörer och 

underleverantörer agerar i linje med företagets uppställda krav.  

De företag som arbetar med CSR har i regel en uppförandekod vilken alla 

leverantörer och underleverantörer är tvungna att skriva på. Uppförandekoden 

innefattar alla regler som företaget har och kräver av sina samarbetspartners. 

Miljöansvaret innebär att företaget stängiskt arbetar med miljöfrågan. Det ska finnas 

en miljöhänsyn som är långsiktigt hållbar.  

Den delen av CSR som innefattar ekonomi handlar främst om att hitta ett sätt 

för företag att skapa ekonomisk hållbarhet och samtidigt ta sitt ansvar i samhället.49 

Det finns många olika sätt att arbeta med CSR men det finns ofta en koppling mellan 

det arbete som görs och den verksamhet som företaget bedriver.50 Många företag 

formulerar sin egen definition av vad CSR innebär, en definition som passar det egna 

företaget bäst utifrån deras influenser och position.51 

 I textilindustrin bedrivs exempelvis mycket arbete mot barnarbete eftersom 

det är något som ofta förekommit i branschen.52 Regler om vilka kemikalier som inte 

får användas vid färgning av textiler är också ett område som är relevant för 

textilindustrin.53 Många företag deltar även i större välgörenhetsprojekt för att bygga 

upp samhällen på lång sikt och skapa hållbarhet. CSR konceptet är baserat på 

                                                
47 Grafström, Göthberg & Windell 2008 
48 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
49 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
50 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
51 Cramer, Jonker & van der Heijden 2004 
52 http://www.renaklader.se/industrin/ilo-0 
53 http://www.renaklader.se/nyheter/skoindustrins-etikarbete-ligger-langt-efter-kladbranschens 
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ömsesidigt beroende mellan företaget och samhället, samt de faktorer som influerar 

den relationen.54 

 

3.1.4 Varför ta samhällsansvar? 

Att som företag ta ansvar i samhället är frivilligt och många företag väljer att göra det. 

Många företag ser CSR som ett utmärkt verktyg att till sina intressenter förbättra sin 

kommunikation, öka sin transparens samt utveckla en positiv företagsimage.55  

Även om ett ständigt arbete med CSR-frågor inte leder till en omedelbar 

vinstökning för företaget så är det med största sannolikhet på lång sikt värdeskapande. 

CRS börjar få en allt mer självklar plats i företagskulturen och ett uteblivet 

samhällsansvar kan leda till en försämrad trovärdighet och därmed en minskad eller 

utebliven vinst.56  

Sedan i mitten på 1990-talet har kraven på företag att ta sitt ansvar ökat. 

Påtryckningar kommer från flera håll så som kunder, anställda, ägare, staten, olika 

organisationer.57 En annan viktig faktor som till stor del bidragit till CSR-frågornas 

ökade relevans är media. Utan media hade inte CSR utvecklats på det sätt som det 

gjort. Företagens rädsla att hamna i en skandal är ett mycket viktigt skäl till att arbeta 

med CSR. Arbetet minskar nämligen risken för framtida förtroendekriser.58   

Kunden förväntar sig idag att få veta var produkten kommer ifrån och hur den 

är framställd. Detta sätter självklart press på företagen. Att skapa trovärdighet på lång 

sikt är även positivt för aktiens värde eftersom den i stor utsträckning är beroende av 

företagets goda rykte och trovärdighet, inte enbart av att företaget är lönsamt.59 Det 

har gjort en del forskning på sambandet mellan socialt ansvar och lönsamhet i företag 

men de visar inga entydiga resultat. Detta beror troligtvis på att det är svårt att mäta 
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socialt ansvar.60 Förutom ekonomisk lönsamhet och att göra det som samhället 

förväntar sig så finns det ett tredje skäl att bry sig och ta ansvar.  

Den etiska aspekten syftar till att som företag ta ansvar för att det helt enkelt är 

rätt sak att göra. Företag bidrar ofta i stor utsträckning till miljöförstöring med sin 

produktion och därmed kan det anses som inte mer än rätt att företaget ska bidra till 

att skydda miljön i den mån de kan. Det vill säga att företaget ska betala för vad det 

kostar samhället i form av t ex miljöförstöring.  

3.1.5 CSR ligger i tiden 

Att som företag ta samhällsansvar är något som är högaktuellt just nu. Frågorna 

diskuteras ständigt i media och företagen förväntas engagera sig. CSR ligger i tiden, 

något som många som arbetar med frågorna uppfattar som något negativt. De menar 

att CSR inte alls är en modefluga utan är här för att stanna. Att frågorna kring CSR 

har skapat en trend behöver dock inte uppfattas som kritik menar Mette Morsing och 

Suzanne C. Beckmann i sin bok Strategic CSR communication från 2006. De hävdar 

att då har begreppen ”trend” och ”socialt ansvar” missuppfattats. Att CSR ligger i 

tiden och har skapat en tydlig trend tyder bara på att frågorna har fått en hög status 

vilket är något mycket positivt.61 Vidare kanske detta inte behöver betyda att det är en 

trend som ”blåser över” men att den ökade uppmärksamheten medför en ökad 

medvetenhet och förståelse.  

 

3.1.6 Kritik mot CSR 

Trots det ökade intresset av CSR finns argument för att företag inte ska syssla med 

CSR-arbete. Det klassiska argumentet bygger på ekonomen Milton Friedmans 

uttalande genom en artikel i New York Times 1970 där han uttrycker att företagens 

enda ansvar är att maximera avkastningen till sina aktieägare. Friedman och hans 

anhängare anser att företag inte bör företa sig moraliskt och socialt arbete utan att 

företag bidrar på bästa sätt genom att gå med vinst och på så vis bidra till samhällets 

tillväxt.62 Ett annat exempel på kritiska aktörer som använder samma argument är 

tidskriften The Economist, som på senare år publicerat en rad negativa artiklar om 
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fenomenet. Även etikforskaren Jan Tullberg är negativt inställd och menar att CSR 

har blivit en trend som följs enbart för att företagen anser sig tvungna, och inte för att 

bidrar till att göra företagen bättre.63 

 En annan kritik som ofta framförs mot CSR är att det försvårar för ledningen 

att avgöra vilken intressent som är viktigast att ta hänsyn till. Därför är det enklare att 

alltid syfta till att i första hand uppfylla aktieägarnas krav – lönsamhetsmaximering. 

Att ha en mängd olika intressenter att tänka på vid varje beslutsfattande gör hela 

ledningsarbetet alltför komplext och ineffektivt.64  

 Att arbeta med CSR kan givetvis vara resurskrävande och svårt att 

implementera ifråga om var man som företag ska lägga sitt fokus. De allra flesta har 

idag dock uppfattningen att ökad lönsamhet och CSR-arbete går hand i hand.65 En 

hänsyn till alla intressenter påverkar ofta aktiens värde i positiv bemärkelse och leder 

alltså ofta till värdeskapande och ökad vinst vilket är vad som förväntas av 

aktieägarna.  

 

3.2 Att kommunicera CSR 

3.2.1 Varför kommunicera CSR? 

Annette Cerne beskriver vikten av att kommunicera CSR, både externt och internt, i 

sin bok Working with and Working on Corporate Social Responsibility: The 

Flexibility of a Management Concept från 2008. Att synliggöra CSR-arbetet i hela 

organisationen på ett konsekvent sätt är viktigt för att hela företaget ska känna till 

målen och gemensamt arbeta för att uppfylla dem. Till externa intressenter så som 

kunder och leverantörer kan CSR vara mycket till hjälp ifråga om att stärka 

varumärket och intressenternas bild och uppfattning av företaget, varför en noggrann 

planering bör göras när man som företag beslutar hur den externa kommunikationen 

ska ske.  

Det är en stor utmaning att framgångsrikt kommunicera CSR, och företag 

tvingas göra omsorgsfulla övervägningar när man tar fram en kommunikationsstrategi 
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för CSR. Ett företag som aktivt visar upp sitt arbete inom CSR försätter sig i en 

situation där omvärlden förväntar sig att företaget är fläckfritt, och faller även offer 

för kritisk granskning.66 Trots att man som företag gör stora ansträngningar finns det 

alltid stor risk att bli granskad och kritiserad i media, mycket på grund av att CSR är 

en sådan aktuell fråga idag. En annan problematik är att visualisera CSR-arbetet till 

kunder på ett sätt som känns relevant och nära till hands utifrån företagets 

verksamhet. Annars tenderar kunderna att se det som alltför komplext och frånkopplat 

från affärsverksamheten.67 

Det är av stor vikt utifrån flera aspekter att som företag kunna kommunicera 

sitt CSR-arbete både internt och externt. Det handlar om att bygga upp en 

trovärdighet som i sin tur bidrar till goodwill. Detta kommer vara en stor tillgång för 

företaget och bidra till vilken position på marknaden företaget får.68  

3.2.2 Intern kommunikation av CSR 

En lyckad kommunikation av CSR externt, förutsätter en god kommunikation internt i 

företaget. För att kunna kommunicera arbetet externt krävs det att hela organisationen 

eftersträvar samma sak, annars finns risken att värderingarna stannar på ytan och inte 

implementeras i hela organisationen. Interna utbildningar och information inom 

organisationen är därmed nödvändigt för att kunna kommunicera CSR-arbetet utåt 

mot intressenter och andra aktörer.69 Företagskulturen utgör grunden för företagets 

agerande utåt, det är därför viktigt att värderingarna finns på alla nivåer i företaget. 

Ett annat viktigt skäl till att kommunicera sitt engagemang i CSR-frågor är att alla i 

organisationen ska vara väl informerade och kunna svara på frågor från konsumenten. 

Detta bidrar också till ökad trovärdighet.70  

3.2.3 Extern kommunikation av CSR 

Många företag väljer att kommunicera sitt arbete med CSR externt.71 Företag vill visa 

sina kunder och andra intressenter att de väljer att ta sitt ansvar, men samtidigt medför 

                                                
66  Aaker & McLoughlin 2007  
67  Aaker & McLoughlin 2007  
68 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009  
69 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
70 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009  
71 Grafström, Göthberg & Windell 2008  



 28 

detta en del risker. Marknadsföring av CSR kräver att all information som företaget 

går ut med är väl kontrollerad så att den verkligen stämmer. Att som företag 

marknadsföra ett hårt CSR arbete leder till granskning av media vilket i sin tur kan 

leda till en förtroendekris för företaget om det visar sig att det finns brister i arbetet.72 

Fördelarna med att kommunicera arbetet är dock också många. Det är ett sätt att ta 

ställning, visa intressenter och andra aktörer på marknaden att företaget vill vara med 

att ta ansvar. Det bidrar till ett stärkt varumärke eftersom det säger en del om vilka 

värderingar som finns i organisationen, detta ger företaget tillgångar i form av 

goodwill.73	  

 

3.3 Företagsetik och Peter French teori 

Företagsetik är en beteckning på den etik som är vägledande i ett företag och ett 

bakomliggande område till CSR.74 Detta kan ses som en etikram för helheten som 

samtliga chefer och medarbetare bör uppträda efter i ett företag,75 och den värdegrund 

som företagsetiken bygger på utgörs av en vision och olika normer som helst ska 

stämma överens med medarbetarnas värderingar.76  

Idag krävs att företag har en etisk medvetenhet utöver den ekonomiska och 

produktbaserade kunskapen.77 Etik bygger på klara och tysta värden. Filosofen Peter 

French har lanserat en teori som går ut på att företag idag bör betraktas som moraliska 

subjekt, dvs. som personer med intentioner, mål och etiska ansvar. Han frågar sig vad 

det är som styr valen i ett stort komplext företag och menar att besluten till viss del 

grundas på gemensamma värderingar som finns i organisationen. Dessa grundas på en 

”personlighet” som finns i företaget och som hör samman med hur företaget förväntas 

agera i olika situationer. Företagets agerande går då inte att reducera till enskilda 
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individers handlingar, företaget kommer alltså alltid att agera på samma sätt oavsett 

vilka som arbetar i det.78 

 Företagsetik går att studera i tre olika nivåer; samhällsnivå, organisationsnivå 

och individnivå, enligt Tomas Brytting i boken Företagsetik från 2005.  Detta syftar 

till att den person som har ansvar för företagets CSR-frågor måste kunna hantera 

frågor på alla tre nivåer. På samhällsnivå studeras relationen mellan företag och 

samhället, vilken roll företaget har i samhället och vilket ansvar det har. På 

organisationsnivå är det enskilda företaget i fokus. Företagets relationer till 

intressenter och vilka legitima krav de kan ställa på företaget. Individnivå är 

individens, i detta fall den CSR-ansvarige, egna etiska ställningstagande. 

 

3.4 Carroll’s CSR-pyramid 

Archie B. Carroll utvecklade redan på 1970-talet en övergripande modell för företags 

CSR-arbete. Denna modell ger en överblick av de fyra ansvarsnivåer ett företag ställs 

inför när det gäller samhällsansvar. Detta presenteras i form av en pyramidformad 

schematisk modell där ansvarsnivåerna är mer grundläggande ju längre ner i 

pyramiden de återfinns.79  

 Längst ner finns det ekonomiska ansvaret, följt av det lagliga, etiska och 

filantropiska ansvaret. En förutsättning för att kunna ta en högre nivå av ansvar är att 

företaget börjar från grunden i pyramiden, det vill säga att ingen av de översta 

nivåerna är möjliga att befinna sig i om inte det ekonomiska ansvaret först uppfylls.  

  Carroll föreslår CSR som en respons till sociala förväntningar och önskemål 

som ställs på företagen av omvärlden, detta motsvaras också av de etiska och 

filantropiska nivåerna i pyramiden. Efter att ha uppfyllt de ekonomiska kraven, följt 

de lagliga och etiska, hamnar företaget på den översta nivån där de svarar till 

samhällets önskemål.80 

 För att förtydliga så bygger det ekonomiska ansvaret på vad som är 

grundläggande för en företagsverksamhet – erbjuda kunderna varor och tjänster och 
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samtidigt satsa på lönsamhet och maximerad vinst. Alla de följande ansvarsnivåerna 

bygger på den här nivån, ett företag kan inte verka utan att leverera nytta för 

samhället och sikta mot lönsamhet.81  

 Utöver lönsamhetsmotivet ska företaget också arbeta enligt de lagar och 

bestämmelser som finns uppsatta för hur affärsverksamhet ska bedrivas. De tar plats i 

pyramiden ovanför det ekonomiska ansvaret, men i själva verket samspelar dessa två 

nivåer med varandra.82  

Det etiska ansvaret innefattar de förväntningar som samhället har på företaget, 

men som inte går under någon officiell lag. Här återfinns de aktiviteter som företaget 

bör genomföra om de vill leva upp till vad samhället och intressenterna uppfattar som 

rätt.83 

Den översta nivån, det filantropiska ansvaret, skiljer sig från den etiska nivån 

genom att den istället innefattar sådana faktorer som är önskvärda men inte förväntas 

av samhället. Dessa aktiviteter är frivilliga men uppskattade och kan innefatta t ex 

engagemang för mänskliga rättigheter eller att bidra till samhället på olika sätt. 84 

 
Figur 3.1: Carroll’s CSR-pyramid. (Källa: http://www.csrquest.net) 

                                                
81 Carroll 1991 
82 Carroll 1991 
83 Carroll 1991 
84 Carroll 1991 



 31 

 

 

3.5 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en modell som kan användas som teoretisk bakgrund till CSR-

begreppet i syfte att analysera ett företags relationer med omvärlden. Den är väl 

sammankopplad med organisationsforskaren Edward Freemans teori Stakeholder 

management, vilken tar upp företags hantering av intressentrelationer.85 

Intressentmodellen innebär ett sätt att strukturera upp och analysera företagets 

omgivning och intressenter. Det sociala ansvarstagandet sätts på så sätt i samverkan 

med intressenterna, vilket är viktigt eftersom intressenterna både påverkar företaget 

och i sin tur påverkas av företaget. Företaget är således beroende av sina intressenter, 

varför det är av stor vikt att kunna hantera och vårda relationerna med dessa. Enligt 

Grafström, Göthberg och Windell86 kan ett företags intressenter delas upp i primära 

och sekundära, där de primära är de som direkt påverkar företaget och dess påverkan 

är livsavgörande för företaget. De sekundära å andra sidan, är inte direkt påverkande 

men kan ändå skapa sig åsikter och vara positivt eller negativt inställda mot 

företaget.87 Enligt intressentmodellen gäller det för ett företag att skapa förståelse för 

vilka intressenter som är viktigast ifråga om relationerna till företaget. En indirekt 

intressent kan i vissa fall ha mycket stark inverkan och är i sådana fall en aktör att ta 

mycket stor hänsyn till. En sådan kan till exempel vara intresseorganisationer som har 

till uppgift att granska företag och dess sociala ansvarsarbete.88 

En grundläggande uppfattning är att företagets viktigaste intressenter alltid är 

aktieägarna, och eftersom aktiens värde är direkt kopplat till företagets relationer med 

andra intressenter, fungerar CSR som något förtroendeskapande och därmed 

värdeskapande på lång sikt.89 Vidare är det viktigt att föra dialog med sina 
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intressenter och på så sätt skapa långa relationer där man uppnår en gemensam 

förståelse för varandras krav och uppkommande problem.90 

 

 
Figur 3.2: Intressentmodellen (källa: Borglund, De Geer och Hallvarsson 2009) 
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4 Empiri 

Empirikapitlet presenterar samtliga intervjurespondenter samt det insamlade 

materialet som inhämtats under intervjuerna. Materialet presenteras här rent 

objektivt utifrån den information och svar som respondenterna delat med sig av. 

Materialet presenteras utifrån den frågeställning och syfte som uppsatsen har, vilket 

innebär att intervjumaterialet skalats ner till att ge svar på just det som är relevant. 

4.1 Presentation av företag och respondenter 

4.1.1 KappAhl – Eva Kindberg 

KappAhl är en klädkedja som funnits sedan 1953. Företaget är verksamt i Sverige, 

Norge, Finland och Polen, med sammantaget drygt 300 butiker. Omsättningen för den 

senaste tolvmånadersperioden var 4622 miljoner kronor. KappAhls huvudsakliga 

målgrupp är kvinnor mellan 30 och 50 år med familj. De säljer både dam, herr och 

barnkläder inklusive underkläder och accessoarer. 

 Eva Kindberg är ansvarig för miljö och sociala frågor på KappAhl och har 

därmed det yttersta ansvaret för CSR-frågor.  

 

4.1.2 Indiska – Renée Andersson 

Indiska startades 1901 av Matilda Hamilton men bedrivs sedan många år tillbaka av 

familjen Thambert i flera generationer. Åke Thambert var först i familjen och var 

mycket aktiv i företaget ända fram till sin död.  Idag har företaget 86 butiker runt om i 

Skandinavien, med majoriteten i Sverige. Det är ett familjeföretag som inte är noterat 

på börsen och omsätter cirka en miljard kronor om året.  

 Renée Andersson är CSR-ansvarig på Indiska och har en bakgrund inom bland 

annat biståndsarbete, Rädda Barnen och ett antal människo- och miljörättsliga projekt. 

 

4.1.3 Odd Molly – Kristin Roos 

Odd Molly är en klädkedja som startades 2002 av Per Holknekt och Karin 

Jimfelt-Ghata. Märket finns idag att köpa i 38 länder hos ett stort antal återförsäljare. 
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De har gjort kometkarriär sedan starten och haft äran att mottaga ett antal designpris, 

bland annat prestigefyllda Guldknappen 2008. Företaget är börsnoterat. 

 Kristin Roos är produktchef samt chef över inköps- och designavdelningen på 

OddMolly. I och med detta ligger huvudansvaret för CSR-frågor på hennes bord. 

 

4.1.4 Boomerang – Sophie Halvarsson 

Boomerang startades 1976 och marknadsför sitt varumärke genom devisen ”Defining 

scandinavian preppy”. De har 30 egna butiker och återfinns förutom i Sverige även i 

Norge, Finland, Danmark och Belgien. Omsättningen uppgår till cirka 200 miljoner 

kronor. 

 Sophie Halvarsson är produktionschef för damsidan på Boomerang och den 

som främst är ansvarig för CSR-frågor på företaget.  

 

4.1.5 Hallvarsson & Halvarsson – Miriam Thunborg 

Hallvarsson & Halvarsson grundades 1995 och är ett svenskt konsultföretag som 

tillgodoser företag med kommunikationsverktyg. I samarbete med företagsledaren 

hjälper H&H till att stärka kommunikationen både internt och samhälleligt. H&H har 

en gedigen kunskap inom CSR och detta i kombination med sin 

kommunikationsexpertis gör dem till en ledande aktör inom CSR-kommunikation.91 

 Miriam Thunborg arbetar som konsult på Hallvarsson & Halvarsson med 

expertis inom CSR-frågor.  

 

4.2 Presentation av intervjumaterial 

Det material som inhämtats genom de fem utförda intervjuerna presenteras här utifrån 

syftet och problemformuleringen. 
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4.2.1 Hur arbetar företag med CSR? 

KappAhl 

KappAhls Eva Kindberg som också varit den här undersökningens respondent, är 

ensam ansvarig för CSR- frågor på KappAhl. För KappAhl och Eva Kindberg 

innefattar CSR- arbetet främst miljömässiga och sociala frågor och arbetet fokuserar 

mycket kring KappAhls Uppförandekod. En sådan kod har funnits sedan 1997 men 

idag är företaget medlemmar i BSCI (Business Social Complience Initiative) och 

koden är därmed uppbyggd efter de krav som ställs där. Den frågan som KappAhl 

anser vara viktigast är att värna om de mänskliga rättigheterna för arbetare i 

produktionen, huvudfokus ligger därmed på de sociala frågorna inom CSR. 

Kontrollen av företagets leverantörer har utvecklats över tiden och idag finns 

lokala kontor på de platser där produktion ligger. Det sker regelbundna kontroller, 

både av KappAhl själva och av samarbetsorganisationen BSCI. Kontroller sker allt 

ifrån tre till tjugo gånger per år beroende på hur väl leverantören sköter sig och var 

fabriken är belägen. Det är först efter godkänd kontroll av KappAhl själva som BSCI 

vidare ska godkänna leverantören. 

När det gäller miljöfrågan så är KappAhl sedan 1999 miljöcertifierade enligt 

standarden ISO14001. KappAhl var vid certifieringstillfället den första modekedjan 

att bli certifierade. 2005 återcertifierades de, vilket är ett bevis på att arbetet 

fortskridit. 

Eva Kindgren är personligen mycket engagerad i CSR- frågor och poängterar 

även att ledningens intresse och engagemang är något som varit betydelsefullt för 

KappAhls möjlighet att utveckla arbetet. KappAhl har länge arbetat med CSR men 

arbetet har ökat ytterligare på senare år och mycket på grund av ledningens positiva 

inställning. I och med detta har det tillhandahållits både ekonomiska resurser och 

tillgång till personal, vilket inneburit att företaget har kunnat utvecklas mycket inom 

CSR. 

 

Indiska 

För Indiska innebär CSR- arbete att ta ansvar även utanför sin sfär, säger Renée 

Andersson, CSR- ansvarig på företaget. Indiska har stort fokus på CSR- arbete inom 

en mängd olika områden. Arbetet innefattar engagemang inom stödverksamhet, 

miljöarbete, produkt- och kvalitetsansvar samt arbete med sin egen Uppförandekod. 
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Engagemang och sponsring innefattar arbete med Peace Trust, en organisation i 

Indien som genomför sociala projekt. Det som Indiska varit med och sponsrat är 

exempelvis yrkesutbildning, hjälp till självförsörjning för kvinnor, skolgång för barn 

och att rädda mark som blivit förstörd av tidigare utsläpp. 

I Indien, där Indiskas produktion i huvudsak ligger, finns fyra lokala kontor 

där lokala kvalitetskontrollanter arbetar, de utför regelbundna konroller av arbetet i 

fabrikerna, däremellan besöker Renée Andersson och hennes medarbetar fabrikerna 

och gör egna kontroller. Dessa sker ca fyra till fem gånger om året. En icke-godkänd 

leverantör får chans att förbättra sig och därefter sker en återkontroll. En godkänd 

leverantör fortsätter man givetvis att kontrollera, men inte på lika regelbunden basis. 

Att förbättra standarden på fabrikerna och arbetarnas arbetsvillkor, är något 

som Indiska lagt mycket fokus på. När CSR- arbetet drog igång valde man att först 

och främst prioritera säkerhet och mänskliga rättigheter. För att få en sanningsenlig 

bild av hur arbetet verkligen gick till på fabrikerna började arbetet med att diskret 

göra intervjuer med arbetarna. En viktig beståndsdel i detta arbete är enligt Indiska att 

få arbetarna i fabrikerna att lita på systemet, utan deras tillit fungera det inte att införa 

administrativa förändringar. Många arbetare litar inte på att en försäkring kommer att 

ge dem något vid behov, och behåller då hellre pengarna i handen. Det kan också vara 

svårt att få dem att ta emot anställningsbevis då de inte vill vara uppbundna på en 

arbetsplats. 

Indiska har en kollektion framställd av ekologisk bomull som släpptes under 

2008. Indiska har även en Eco-garanti som innebär specificerade krav på användande 

av kemikalier i framställningen, den måste alla leverantörer skriva under för att få 

arbeta med Indiska. Miljöarbetet inkluderar även transport, varorna transporteras i 

huvudsak med båt och flygfrakt sker endast i specifika fall då något blivit försenat. 

Indiska ingår i ett samarbete med Clean Shipping Project. Just nu sker även ett 

vattenreningsprojekt i Indien, i samarbete med Lunds universitet.  

 

Odd Molly 

Eftersom Odd Molly som är ett relativt litet och ungt företag har företaget valt att 

börja fokusera på ett CSR- område i taget. Kristin Roos, chef för design och inköp, 

menar att alla frågor är lika viktiga för Odd Molly men det är svårt att göra allt på 

samma gång. För ungefär ett år sedan började företaget arbeta mer konkret med CSR 

även om företagets grundfilosofi länge har legat i linje med detta. 
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Odd Molly bestämde sig nyligen för att gå med i Fair Wear Foundation och på 

så sätt få hjälp med att aktivt bedriva CSR- arbete. Odd Molly köper alltså en tjänst av 

Fair Wear Foundation, en organisation som innehar lokala kontor på plats i 

produktionsländerna med utbildad personal som utför leverantörskontroller. 

Uppdraget ligger alltså hos Fair Wear Foundation men Odd Molly är själva angelägna 

att vara med och lära sig hur arbetet går till. Kontrollerna sker noggrant och innefattar 

administrativ kontroll av bokföring, lönelistor, samt personlig kontakt med arbetarna. 

Odd Molly har ungefär tjugo stycken leverantörer vilket är ett relativt litet antal. De 

finns huvudsakligen i Indien, Kina och Portugal, men även i Turkiet, Italien, Marocko 

och Peru. Tidigare har en egen Uppförandekod funnits, men den kommer nu att bytas 

ut av Fair Wear Foundation i och med samarbetet. Tanken är nämligen att alla 

medlemmar ska ha samma uppförandekod. Koden bygger på ILO:s (International 

Labour Organisation) krav och alla leverantörer måste givetvis skriva på 

uppförandekoden. 

Innan en första order läggs hos en leverantör, besöker Odd Molly själva 

fabriken, även om denna kontroll inte är lika omfattande som de som utförs av Fair 

Wear Foundation. Både vad gäller Odd Mollys egna kontroller och Fair Wear 

Foundations kontroller, kontrolleras i första hand plaggleverantörerna. Idag ligger 

ansvaret på plaggleverantörerna att kontrollera underleverantörerna, Odd Molly 

besöker inte dem annat än i undantagsfall. Detta är dock nästa steg i utvecklingen, 

poängterar Kristin Roos. Vid upptäckt av ohållbara förhållanden hos en leverantör 

följs de riktlinjer som Fair Wear Foundation har. Samarbetet med en leverantör 

upphör inte tvärt pga detta, utan man arbetar efter devisen samarbete och förbättring. 

Detta följs upp med ytterligare kontroller. 

Till våren 2010 satsar Odd Molly på sitt första program ekologisk bomull. 

Detta är ett första steg mot att byta ut mer och mer av materialet mot ekologiskt. 

 

Boomerang 

Hos Boomerang ligger CSR- ansvaret hos produktionschefen, Sophie Halvarsson. 

Sofie ansvarar för produktionen för damsidan och är också den som idag har det 

yttersta ansvaret för CSR- frågor. För Boomerang och Sophie Halvarsson är det både 

viktigt och självklart att varje företag tar ansvar utifrån sina förutsättningar. 

Boomerang har gjort ett aktivt val att först och främst engagera sig i 

miljöfrågan och detta gör de genom ett projekt som kallas ”Boomerangeffekten”. Just 
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nu är detta Boomerangs viktigaste bidrag ifråga om företagsansvar, menar Sophie 

Halvarsson. Detta är ett projekt som innebär att kunder kan lämna in sina gamla 

Boomerangkläder i butikerna. Detta ger tio procents rabatt vid nästa köp och butiken 

avgör om plaggen kan säljas igen eller ska återvinnas för produktion av t ex möbler 

eller trasmattor. Utöver detta finns en kvalitetsmanual framtagen, som innehåller 

Boomerangs uppförandekod och policys kring kemikalier och andra standarder. 

Leverantörskontroller sker ungefär två gånger per år, men Sophie Halvarsson 

påpekar att de sällan stött på tveksamma förhållanden hos leverantörerna. Boomerang 

har satsat på långvariga relationer till sina leverantörer och eftersom de valt fabriker 

som ligger nära storstäder, i områden där utvecklingen kommit långt vad gäller 

mäskliga rättigheter är det betydligt lättare att utföra kontroller. Här finns ofta också 

skickligare arbetare som kräver en högre arbetssituationsstandard. En viss produktion 

vilket innefattar en del av de stickade plaggen, tillverkas i Sverige. Detta är 

Boomerang väldigt stolta över, men de kan samtidigt konstatera att dessa plagg inte 

alltid säljer så bra i och med att prislappen blir litet högre. 

Sammanfattningsvis konstaterar Sophie Halvarsson att CSR inte är något som 

bedrivs väldigt aktivt inom Boomerang. Givetvis följs alla lagar och förordningar, och 

företaget tar det ansvar som är möjligt. Fokus ligger på ”Boomerangeffekten” och det 

bidraget är det starkaste från Boomerangs sida idag. 

 

Hallvarsson & Halvarsson 

Miriam Thunborg, CSR-konsult, ser CSR som två delar. Den ena handlar om att se till 

sina intressenter, den andra om den interna styrningen. klädbranschen är en bransch 

som drabbats av mycket kritik och uppmärksamhet kring CSR-frågor, och är därför en 

bransch som tvingats påbörja ett ansvarsarbete relativt tidigt och har därmed också 

kommit en bra bit på väg. 

Miriam Thunborg ser att många av de klädföretag som arbetar aktivt kring 

CSR tenderar att främst arbeta med sin leverantörskedja, men det finns fortfarande en 

stor spridning mellan företag hur detta utförs. Vissa har inte mer än en uppförandekod 

på papper medan andra gör mer löpande och grundläggande kontroller. När det gäller 

underleverantörskontroller står många företag inför en stor utmaning eftersom detta 

arbete ännu inte kommit särskilt långt överlag. Det är få företag i textilbranschen som 

idag arbetar med ekologisk bomull, varför detta är ett område att utveckla och i 

framtiden se fler använda sig av. 
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Grundsynen hos Hallvarsson & Halvarsson är att CSR är ett begrepp som ökar 

företags långsiktiga lönsamhet. Visst finns det företag som enbart arbetar med CSR av 

moraliska skäl, men grundsynen för lönsamhet är att man som företag måste hantera 

dessa frågor. Det handlar om hela varumärkeshanteringen och att bygga förtroende. 

Även om konsumenter kan vara en anledning till att företag väljer att arbeta med 

CSR, tror Miriam Thunborg att den största påtryckningen är intressenter, bland annat 

aktieägare, som kräver detta. 

Hur företag ser på CSR, och vilken vilja som finns till att arbeta med dessa 

frågor, är enligt Miriam Thunborgs uppfattning väldigt spritt. Mindre företag har ofta 

också mindre resurser till detta, men i grund och botten handlar det mycket om 

pådrivande kraft i form av ägare, chefer och intressenter. Ligger t ex CSR- frågor 

varmt om hjärtat hos ägarna, är chansen större att företaget aktivt bedriver CSR- 

arbete.  

4.2.2 Hur sker den interna kommunikationen? 

KappAhl 

Eva Kindberg berättar, som tidigare nämnts, att mycket av framgångarna med 

företagets CSR- arbete har berott på ledningens positiva inställning till frågan. Detta 

har också starkt påverkat den interna kommunikationen och lett till att CSR är något 

som idag genomsyrar hela organisationen. KappAhl satsar starkt på att låta hela 

personalstyrkan i företaget få insikt och kunskap inom CSR- området. 

Inköpsavdelningen, som är närmast berörd, får mest utbildning men de arbetar för att 

nå ända ut till butiksanställda. 

 

Indiska 

Det är viktigt för Indiska att CSR- arbetet implementeras i hela organisationen, från 

ledning ner på butiksnivå och detta är ett ständigt pågående arbete. En del utbildning 

utförs men främst till inköparna eftersom det är dem som direkt berörs i sitt arbete, 

men givetvis ska hela organisationen känna till och ha viss kunskap om CSR- arbetet. 

I butikerna finns den tryckta broschyren ”Indiskas Handelsfilosofi” som både 

butikspersonal och kunder kan ta del av. 

 

Odd Molly 
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Det är viktigt för Odd Molly att samtliga i personalen har kunskap och insikt i CSR- 

arbetet, och även förstår samarbetet med Fair Wear Foundation. Företaget försöker 

ständigt informera även utanför den egna organisationen, till agenter via 

säljkonferenser, samt se till att de sedan vidarebefordrar informationen till butiker och 

slutkonsumenter. Fair Wear Foundation gör också besök på Odd Mollys huvudkontor 

för att alla inom organisationen ska vara väl medvetna om vad samarbetet går ut på. 

 

Boomerang 

Alla som arbetar med produktion på företaget är införstådda och ansvariga för CSR- 

arbetet, men huvudansvaret ligger på Sophie Halvarsson. Såväl den interna som den 

externa kommunikationen på Boomerang är väldigt begränsad. De som närmast 

påverkas av CSR- frågor, så som produktion och inköp, är medvetna om vilket CSR- 

arbete som pågår. Det ligger även i Boomerangs filosofi att arbeta etiskt, miljömässigt 

och socialt korrekt, även om det inte alltid varit samlat under begreppet CSR. Som 

begrepp förmedlas det inte genom hela organisationen på ett aktivt sätt, och det är inte 

alla inom företaget som är införstådda med hur företaget arbetar med CSR. Det som 

kommuniceras aktivt är just projektet ”Boomerangeffekten”. 

 

Hallvarsson & Halvarsson 

Enligt Miriam Thunborg finns det åtskilliga problem för klädföretag, och företag i 

allmänhet, när det gäller att kommunicera CSR. Mycket handlar om att företag måste 

skaffa sig interna rutiner och system för detta. Exempelvis saknas ibland verktyg för 

rapportering etc. 

Ett av de viktigaste verktygen för företag att förbättra sitt CSR- arbete är enligt 

Miriam Thunborg att förbättra sin interna kommunikation kring de här frågorna. Det 

bör vara något som genomsyrar hela organisationen istället för att en speciell 

avdelning ska göra allt. Att ta ansvar ska för ett företag gälla allt, det kan handla om 

produktinköp, sätt att resa, fastighetsskötsel etc. I många företag finns troligtvis 

mycket mer att göra för att engagera medarbetare och detta kan också bidra till en 

ökad gemenskap och stolthet hos personalen vilket är positivt i sig. Det kan också 

bidra till ”employer branding”-frågan i och med att företaget blir en attraktivare 

arbetsplats att söka sig till. 
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4.2.3 Hur sker den externa kommunikationen? 

KappAhl 

Det kan konstateras att det bakomliggande arbetet hos KappAhl är större än vad de 

ger sken av utåt. Informationen på hemsidan är ganska diskret, även om det finns 

information att hämta. Eva Kindberg konstaterar att företaget valt att medvetet ha en 

låg profil utåt, en försiktighet som grundar sig i att det som företag är svårt att 

garantera något. Det är svårt att uppnå full kontroll trots alla insatser som görs, och på 

grund av detta har KappAhl medvetet valt att verka lite i det dolda. Eva Kindberg 

sammanfattar detta genom att säga: ”Jag kan inte garantera från Mölndal att det inte 

just idag sitter ett barn och syr i en fabrik i Shanghai”. 

Trots detta säger Eva Kindberg att de skulle kunna kommunicera sitt arbete 

tydligare utåt, eftersom de trots allt är väldigt stolta över sina insatser och att de 

lyckas kombinerar en vinstdrivande verksamhet med att göra betydelsefull nytta. 

KappAhl är en stor klädkedja som därmed har resurser och möjligheter att påverka 

och ta initiativ. I och med detta påpekar Eva Kindberg att det kan vara viktigt att visa 

upp sitt arbete utåt för att föregå med gott exempel och på så sätt vara ansvarstagande. 

 

Indiska 

Arbetet som Indiska gör har på senare tid börjat kommuniceras mer utåt. Renée 

Andersson medger att företaget valt att hålla en låg profil då de inte vill skryta med 

arbetet. Efter ungefär ett år med aktivt arbete inom området började Indiska dock att 

kommunicera arbetet mer utåt, något som de gärna vill fortsätta att göra. 

I dagsläget kommuniceras mycket av arbetet på Indiskas hemsida. 

Försiktigheten i den externa kommunikationen beror till stor del på den kritik som 

flera textilföretag fått ta emot i media. Det lilla företaget inte gör tenderar att få desto 

mer uppmärksamhet än det företaget faktiskt gör. Utöver det finns det alltid en risk att 

framstå som ett företag vilket arbetar med samhällsansvar enbart för att stärka det 

egna varumärket och för ekonomisk vinnings skull, vilket inte ligger i Indiskas syfte 

med att arbeta aktivt med CSR. 

 

Odd Molly 

Vad gäller den externa kommunikationen finns det relativt lite information tillgänglig 

på hemsidan. Det finns dock information om samarbetet med Fair Wear Foundation 
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och en hänvisning till deras hemsida. Framöver ska denna sektion byggas ut så att mer 

information finns att tillgå direkt på hemsidan. Kristin Roos poängterar att de har 

höga ambitioner på det här området, men vet att de har en lång väg att gå. 

Inställningen idag är därför att hellre göra lite mer, och säga lite mindre, detta på 

grund av risken att få negativ uppmärksamhet i media. ”Det är så lätt att få kritik för 

det lilla vi inte gör, istället för att uppmärksammas för det vi faktiskt gör” säger 

Kristin Roos. 

 

Boomerang 

Återigen är det mest ”Boomerangeffekten” som företaget visar upp utåt såväl som till 

intressenter. Sophie Halvarsson påpekar att det är företagets fokus just nu, och något 

som de också fått mycket god respons på. Hon erkänner dock att kommunikationen är 

något som de skulle kunna bli bättre på. På hemsidan finns i princip ingen information 

till kunder, förutom information om var dunet i företagets jackor kommer ifrån. Det är 

inte någon uttalad strategi från Boomerangs sida att inte kommunicera detta arbete 

men heller inget som är brådskande.”Det är en självklarhet att arbeta etiskt utan att 

för den skull behöva skylta med allt man gör” säger Sophie Halvarsson. Å andra sidan 

tillägger hon att de inte jobbar så pass aktivt med de här frågorna att de vill presentera 

det utåt på ett storskaligt sätt. ”Boomerangeffekten” som de för tillfället har lagt fokus 

på är allt de vill förmedla utåt just nu. 

Sophie Halvarsson påpekar samtidigt att det är viktigt för företag att vara 

ordentligt torra om fötterna innan de kommunicerar sitt CSR- arbete då det bidrar till 

mycket uppmärksamhet. Allt kan givetvis inte kontrolleras, utan företaget får i många 

fall förlita sig på stickprover. Om företaget påstår något som sedan visar sig inte 

stämma, kan ett mediedrev orsaka företaget stor skada. Samtidigt tror Sophie 

Halvarsson att ett CSR- arbete också kan vara mycket värdeskapande, och även leda 

till ökad lönsamhet. Hon tror att kraven på företagsansvar från konsumentens sida 

kommer att öka och CSR kommer därmed bli en nödvändighet. 

 

Hallvarsson & Halvarsson 

Något som syns tydligt idag är att svenska företag som är aktiva inom CSR ligger lite 

efter vad gäller den externa kommunikationen. Miriam Thunborg spekulerar i vad det 

kan bero på och föreslår både den svenska jantelagen och en ovilja att slå sig för 

bröstet, men också en viss rädsla för granskning från media. Hallvarsson & 
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Halvarsson arbetar med att uppmuntra företag att berätta hur deras arbete faktiskt ser 

ut. Som Miriam Thunborg påpekar är målet rörligt och i ständig förändring, vilket 

betyder att det inte går att vänta tills arbetet är helt klart. Det blir aldrig klart utan 

pågår ständigt. Det kommer hela tiden nya frågor och mål att nå upp till.  

Det handlar om att kunna uppvisa en transparens och därmed visa både vad 

som görs, samt vad som inte görs, vilken vision som finns i företaget etc. Företagen 

blir bättre på detta, men det är fortfarande en bit kvar. Att som argument säga att 

”arbetet inte behöver visas upp eftersom det är en självklarhet” håller inte, speciellt 

inte som börsnoterat företag. Intressenterna kräver rapportering, de vill veta hur 

arbetet gått hittills och vilka mål företaget har. För ett antal år sedan syntes ofta 

luddiga beskrivningar med oklar information, men detta har förändrats, mycket tack 

vare rapporteringsstandarden GRI (Global Reporting Initiative) som är ett verktyg för 

hållbarhetsrapportering. Den innefattar bland annat områden som miljö, socialt och 

ekonomiskt ansvar. 

En annan utmaning i den externa kommunikationen hör ihop med den interna, 

nämligen att se till den personal som slutkonsumenten möter, kan svara på frågor. I 

klädbranschen blir detta en utmaning i och med att personalen som arbetar i butikerna 

ofta både är de som har störst slutkonsumentkontakt men samtidigt ofta är minst 

införstådda i företagets CSR- arbete. 

Sammanfattningsvis ser Miriam Thunborg att den svåraste delen av CSR för 

företagen idag är just kommunikationen. Arbetet kommer att fortskrida, men det 

behöver läggas ner mer arbete på effektiv kommunikation. Det gäller att som företag 

vara noggranna i sin kommunikation och akta sig för att bygga upp en yta utan 

innehåll. 
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5 Analys och tolkning 

Här sker en analys och tolkning av empirin ställd mot den teoretiska bakgrunden. 

Här besvaras frågeställningen och syftet om hur företag arbetar med och 

kommunicerar CSR. Vidare analyseras varför det tenderar att se ut som det gör.  

 

5.1 Hur arbetar företag med CSR? 

Klädbranschens fokus i media när det gäller ansvarsfrågor har lett till att företagen i 

branschen har varit tvungna att relativt tidigt ta tag i sitt samhällsansvarsarbete, och i 

och med detta har de också kommit relativt långt, åtminstone de större företagen.  

 Det är dock spritt bland företagen hur arbetet ser ut inom varje organisation. I 

den här uppsatsen har fyra skilda företag intervjuats och undersökts utifrån deras 

CSR-arbete. I kontrast till detta har även en CSR-konsult intervjuats i syfte att få fram 

en mer objektiv bild av hur klädföretagen generellt tenderar att arbeta med de här 

frågorna.  

 

5.1.1 Fokus på produktionskedjan 

Det har framgått att det finns ett starkt fokus på produktionskedjan, och framförallt 

arbetarnas förhållanden, hos klädföretagen. Detta har framgått både av de utförda 

företagsintervjuerna samt av litteratur, tidigare forskning och utifrån Miriam 

Thunborgs erfarenheter. Det handlar alltså i stor utsträckning om att kontrollera sin 

leverantörskedja och förbättra arbetsvillkoren för fabriksarbetare. En påverkande 

faktor till att det ser ut såhär är troligtvis att produktionen för textilföretag ofta ligger i 

utvecklingsländer med lång historia av bristande arbetsförhållanden i fabrikerna, 

därför är det relevant och nära till hands att försöka förbättra den situationen. 

Textilindustrin är sedan länge en av de branscher där arbetare utnyttjas på fabrikerna, 

både män, kvinnor och barn. På så vis är en utökad kontroll av leverantörer och 

efterföljande förbättringar av arbetarnas villkor nära knutet till branschens 

verksamhet.  
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 Ytterligare ett mycket starkt skäl för klädföretag att satsa på förbättrade villkor 

hos sina leverantörer tycks vara det etiska skälet och för att undvika publicitet som ett 

etiskt icke korrekt företag. Att som vinstdrivande företag från väst avslöjas med att 

utnyttja arbetskraft i utvecklingsländer kan vara förödande för den fortsatta 

verksamheten och varumärket. Detta kan innebära en stor förtroendekris som är svår 

att reparera. Det ligger därför i varje företags intresse att ha så pass god kontroll och 

acceptabla förhållanden hos sina leverantörer att något sådant avslöjande inte kan ske. 

Att människor inte far illa tenderar både hos företag och konsumenter vara högsta 

prioritet och därmed ytterligare en anledning till att det finns ett förstahandsfokus på 

sociala förbättringar.   

 

5.1.2 Samarbete med externa organisationer 

I de fall som företag anser sig ha otillräckliga resurser, oavsett om det är fråga om tid, 

personal eller kunskap, för att arbeta aktivt med CSR, går det idag att ”köpa in” en 

CSR-tjänst, så som samarbete med Fair Wear Foundation som bland andra Odd Molly 

har idag. Genom ett sådant samarbete kan leverantörskontroller skötas av den 

organisationen man valt att samarbeta med, vilket gör att företaget själva slipper 

använda sina egna resurser på att göra kontroller med efterföljande rapporter. I många 

fall finns heller inte de kunskapsmässiga resurserna för att korrekt utföra dessa 

kontroller. Dessa organisationer är samtidigt ofta erkända med namn som väger tungt 

och infriar trovärdighet för företaget.  

 En annan aspekt med att som företag ha samarbete med en sådan här 

organisation är att det kan vara ett sätt för företag att avsäga sig en del av sitt ansvar 

och istället lägga det på en utomstående organisation. Dessutom kan en upptäckt 

skandal hos ett företag som samarbetar med exempelvis Fair Wear Foundation, gör att 

företaget ifråga inte nödvändigtvis behöver drabbas så hårt som det skulle ha gjort 

utan en utomstående organisation att hänvisa till. Å andra sidan syftar ju ett sådant 

samarbete till att företag ska kunna lita på att samarbetsorganisationen gör ett 

effektivt kontrollarbete vilket ska undvika att oetiska arbetssituationer förekommer 

hos företagets leverantörer. I ett litet företag där resurserna är knappa kan ett sådant 

här samarbete därför vara en god lösning.  
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5.1.3 Miljöfrågan kommer i andra hand 

I och med det starka fokuset på den sociala delen av CSR kan det noteras att 

miljöfrågan tenderar att hamna lite i skymundan hos klädföretagen idag, även om det 

finns med i samtliga företagens arbetsplan på något sätt. De flesta företag har uttryckt 

att det är omöjligt att ta sig an alla delar av CSR på samma gång, och de därför varit 

tvungna att välja var de vill börja. Det miljöarbete som främst görs hos klädföretagen 

är det som är direkt relaterat till företagens produktion, som t ex kemikaliekontroller i 

textilierna och att man fraktar varor så långt det går via sjöfart istället för 

flygtransport. Av de undersökta företagen var Boomerang det företag som hävdade att 

de i första hand satsat på miljöfrågan i och med projektet ”Boomerangeffekten” som 

syftar till att återvinna avlagda kläder.  

Fenomenet med ekologisk bomull används av ett flertal klädföretag, men är 

inte så utbrett som man kan tro. Det är svårt att uppnå helt ekologisk produktion idag 

men det är under utveckling, något som Miriam Thunborg nämner som en stor 

utmaning för klädföretagens miljöarbete. Det kan också vara så att företag är 

försiktiga med att satsa på helt ekologisk produktion eftersom detta i nuläget innebär 

dyrare material och därmed dyrare plagg ut till kund. Flera av företagen uttrycker att 

kunder i slutändan tenderar att bry sig mer om pris än miljö, oavsett vad 

konsumentundersökningar säger. Det är ofta så att kunder påstår att de i köpprocessen 

lägger stor vikt vid att produkten är rättvist framställd gällande miljö och 

arbetsvillkor, men när det kommer till kritan är det få konsumenter som prioriterar 

detta framför ett lågt pris.  

Ett annat exempel är att Boomerang producerar en del av sina stickade plagg i 

Sverige vilket är något som de själva är mycket stolta över, men samtidigt blir dessa 

plagg också dyrare än likvärdiga som är producerade i t ex Asien. Att konsumenter 

ofta lägger större vikt vid pris syns på det här exemplet; ”De tröjorna springer ju inte 

direkt ut ur butikerna”, säger Sophie Halvarsson.  

 Samma sak gäller plagg som framställs mer miljövänligt genom helt slopade 

kemikalier, detta innebär ofta mattare färger och material som är mer obehandlat. I 

slutändan väljer kunder ofta bort även detta, trots att de plaggen har genomgått en 

betydligt snällare framställning med tanke på miljön. Det här kan vara ytterligare en 

anledning till att klädföretagen inte har kommit lika långt i miljöfrågan som den 

sociala frågan.  Eftersom aktivt CSR-arbete är ett relativt nytt fenomen och fokus i 
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första hand har tenderat att ligga på sociala förhållanden kan miljöfrågan komma att 

bli nästa stora satsning för klädföretagen, speciellt framsteg när det gäller ekologiska 

material och produktion.  

 

5.1.4 Nivåer av ansvarstagande 

Hur företag väljer att ta sig an CSR-arbete är som tidigare nämnts spritt, och eftersom 

CSR-arbete än så länge till stor del handlar om frivilligt engagemang, är det också 

upp till varje företag att ta beslut om hur arbetet ska utföras och på vilken nivå 

engagemanget ska ligga. Här är Carroll’s CSR-pyramid relevant som teoretiskt 

underlag att använda mot den insamlade empirin. I syfte att undersöka ett antal 

företags CSR-arbete, kan det empiriska materialet nu ställas mot den här teoretiska 

modellen för att se på vilka nivåer företagen är verksamma. Carroll92 jämställer de 

översta nivåerna i pyramiden, den etiska samt filantropiska nivån, med CSR-arbete, 

vilket kan jämföras med definitionen av CSR enligt EU-kommissionen; ”…att 

företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”. 

Det handlar alltså om ett sådant ansvar som är frivilligt ur lagsynpunkt, men som kan 

krävas från annat håll. 

När det kommer till samhällsansvar är det inte alla företag som arbetar på en 

nivå högre än vad som krävs rent lagligt, även om antalet företag som arbetar aktivt 

med CSR har ökat markant de senaste åren. Att ta steget till en högre nivå av 

samhällsansvar är inte bara en fråga om vilja utan också en övervägning rent 

ekonomiskt och en fråga om vilka kunskapsresurser som finns i företaget. Det 

ekonomiska ansvarstagandet, den lägsta nivån i pyramiden som fokuserar på 

lönsamhet, kan därmed drabbas negativt om ett företag lägger alltför stora resurser på 

CSR-arbete. Därmed kan företaget tappa fokus på det område som enligt modellen 

bör vara varje företags förstahandsansvar – att skapa och bibehålla lönsamhet.  

Samtliga intervjuade företag har uppnått ett engagemang som är högre än det 

rent lagliga, det vill säga de är verksamma på en etisk eller till och med filantropisk 

nivå. På den etiska nivån placeras t ex att inte använda sig av barnarbete, ha 

acceptabla förhållanden för fabriksarbetare och att man inte slösar med resurser eller 

                                                
92 Carroll 1991 
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använder onödigt mycket kemikalier. Detta är sådana saker som allmänheten 

förväntar sig av klädföretagen och som skulle leda till protester och skarp kritik om de 

inte rättade sig efter. Eftersom CSR-frågan ligger så starkt i tiden idag, skulle ett 

företag inte kunna överleva om de inte var verksamma på åtminstone den här nivån. 

Samhället accepterar helt enkelt inte brister på den här nivån.  

Den filantropiska nivån som ligger högst upp i pyramiden, innefattar ett 

ansvar som sträcker sig utanför vad samhället och intressenterna förväntar sig. Det 

innebär ett ansvar som är önskvärt men som sagt inte förväntas. För att ett företag ska 

nå upp till den här nivån och framgångsrikt fortsätta göra insatser, tycks det vara 

avgörande att ha en stark intern drivkraft i form av ledning, ägare eller anställda som 

ser CSR som en hjärtefråga och på så vis driver dessa frågor framåt.  

Samtliga undersökta företag tar ett visst filantropiskt ansvar eftersom de alla 

gör någon form av insats som går längre än just vad samhället förväntar sig.  

 

5.1.5 Ledningens roll 

Det syns dock ett starkare engagemang hos KappAhl och framförallt Indiska då båda 

dessa företag har drivit CSR-området betydligt längre än vad som förväntas av dem i 

och med ett utökat frivilligt ansvar och diverse hjälp- och välgörenhetsprojekt i 

utvecklingsländer. Det sambandet som finns hos dessa två företag är att båda har en 

driven och mycket engagerad frontfigur för CSR-arbetet, som båda har bakgrunder 

inom bistånd och arbete i utvecklingsländer. Framförallt Indiskas Renée Andersson 

ses som en stark förebild för genuint CSR-engagemang idag. Förutom att arbeta för 

Indiskas fortsatta utveckling på CSR-området inspirerar och utbildar hon även andra 

på området och för på så vis arbetet framåt även i andra företag.  

Renée Andersson och KappAhls Eva Kindberg tycks ha varit avgörande för att 

ge deras respektive företag det CSR-engagemang som de har idag och att det har haft 

stor betydelse för att de kunnat utveckla sitt CSR-arbete så mycket som de har gjort. 

Ett personligt engagemang hos den CSR-ansvarige på företaget har visat sig ha en 

mycket positiv effekt för företagets framgång på området. Ett gott företagsansvar 

redan på individnivå bäddar för att arbetet även ska fungera på organisationsnivå och 
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samhällsnivå, detta enligt Bryttings teori om företagsetik93 som effektivt kan 

appliceras här. 

Varken Boomerang eller Odd Molly har personer som enbart arbetar med 

CSR, utan dessa frågor har hamnat på produktions- respektive inköp/designansvariges 

ansvar. Detta, samt att dessa två företag är både mindre och yngre än KappAhl och 

Indiska, kan vara en anledning till att arbetet inte kommit lika långt och 

engagemanget inte är lika aktivt. Det kan helt enkelt vara så att det inte finns lika 

mycket ekonomiska, kunskapsmässiga eller tidsmässiga resurser hos Boomerang och 

Odd Molly, varför de har varit tvungna att begränsa sig i sitt CSR-arbete även om 

viljan skulle finnas. En annan tolkning är att det kan handla om lönsamheten. Alla är 

inte överens om att ett aktivt CSR- arbete automatiskt leder till högre lönsamhet, även 

om de flesta anser att ett helt uteblivet CSR-arbete troligtvis leder till minskad 

lönsamhet. Alla företag måste i grunden sträva efter att vara lönsamma och det kan 

vara så att Boomerang och Odd Molly inte ser att ett utökat CSR-arbete skulle vara 

varken ekonomiskt eller varumärkesmässigt gynnsamt.  

 

5.2 Hur sker den interna kommunikationen? 

Företagen som intervjuats har haft relativt lite kommunikation internt i företaget vad 

gäller CSR-arbetet. I de fall då det funnits en del utbildning på området har den riktat 

sig till de parter i företaget som är mest berörda, som t ex inköpare eller de som 

arbetar med produktion. I den interna kommunikationen finns det stora brister hos de 

studerade företagen. Den interna kommunikationen är samtidigt mycket viktig, då det 

finns både litteratur och teorier som stärker det faktum att god extern kommunikation 

bygger på god intern kommunikation.  

Om inte alla i företaget känner till det arbete som utförs med CSR är det svårt 

att kommunicera det utåt på ett trovärdigt sätt. Det ska bygga på en ideologi som ska 

genomsyra hela företaget och alla ska veta att företaget värderar samhällsansvar högt. 

Vad beror det då på att det finns så många brister i den interna kommunikationen? En 

anledning är enligt Miriam Thunborg att det inte finns några bra utarbetade system för 

                                                
93 Brytting 2005 
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detta. De kan ha svårigheter att veta hur det ska arbeta för att nå alla i företaget, och 

vilka verktyg som ska användas. 

Kanske har företagen heller inte förstått vikten av en bra intern 

kommunikation. De medger alla i den här undersökningen att den interna 

kommunikationen är något som de skulle kunna bli bättre på, men det finns inga 

konkreta eller tydliga mål för hur detta ska bli bättre. Det verkar därför både vara en 

svår fråga för dem att ta tag i, samtidigt som de kanske inte är införstådda med hur väl 

det i förlängningen hänger ihop med framgångsrik extern kommunikation. Inget av 

företagen som intervjuats har genomfört någon omfattande utbildning på butiksnivå 

vilket är synd eftersom det är butikspersonalen som står i direkt kontakt med kunden 

och förväntas kunna svara på frågor.  

Enligt intressentmodellen94 som presenteras i teorikapitlet är företaget direkt 

beroende av sina intressenter och det ligger i företagets intresse att vårda dessa 

relationer. De intressenter som rör den interna kommunikationen är medarbetare och 

leverantörer även om den interna kommunikationen indirekt berör även övriga 

intressenter eftersom extern kommunikation bygger på den interna. Meningen är att 

dessa intressenter ska vara informerade om det sociala ansvar som företaget valt att ta 

och där finns en del brister hos de företag som intervjuats. Leverantörerna som ofta är 

placerade i utvecklingsländer får dock en del information eftersom det ofta krävs stora 

förbättringar samt att de är tvungna att skriva på en uppförandekod. Medarbetare har 

sämre information, bortsett från dem som är direkt berörda och arbetar med t ex inköp 

eller produktion.  

Det finns ett återkommande problemområde hos samtliga intervjuade företag 

och det handlar om kommunikationen ut till slutkonsument. Företagen erbjuder 

information i varierande grad på sina hemsidor, men samtliga företag erkänner att den 

personal som oftast möter slutkonsumenten, nämligen butikspersonalen, har relativt 

dålig insikt i hur CSR-arbetet går till inom företaget. I och med att dessa personer 

representerar företagen utåt till kunderna är det av stor vikt att implementeringen av 

CSR-arbete sker ända ner till den här nivån. Personal i butik bör kunna svara på 

generella frågor om företagets filosofi kring CSR-arbete och därför krävs det att man 

aktivt engagerar även den här delen av personalstyrkan.   

                                                
94 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009 
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Peter French tar i sin teori95 upp hur företag kan ses som moraliska subjekt där 

beslut grundas på gemensamma värderingar som finns i organisationen. Alla 

företagen i den här undersökningen menar att samhällsansvar ligger i deras filosofi 

och att grundvärderingen har funnits långt innan ett aktivt arbete med frågorna tog sin 

början. En fråga att ställa är dock hur det kan garanteras att samtliga interna 

intressenter är medvetna om den här filosofin och värderingarna när den interna 

kommunikationen av de här frågorna är så pass begränsad som de själva påpekar. Det 

finns en risk att det bara är ledningen och de närmast berörda som är införstådda med 

de här värderingarna om de inte uttrycks i klara termer till alla. En företagskultur 

präglad av socialt, etiskt och miljömässigt tänkande kräver aktiv intern 

kommunikation för att uppnå och sedan bibehålla en gemensam filosofi som 

genomsyrar hela företaget.  

 

 

5.3  Hur sker den externa kommunikationen? 

Att kommunicera CSR, både internt och externt, förefaller vara en av de svåraste 

delarna av CSR-arbetet för många företag. Den externa kommunikationen, vilken 

syftar till att förmedla CSR-arbetet till bland annat kunder, leverantörer och andra 

externa intressenter, kräver en hel del övervägningar ifråga om strategi. 

Samtliga företag såväl som Miriam Thunborg uttrycker en försiktighet när det 

gäller företags beslut att presentera vad de gör ifråga om CSR utåt. Anledningarna är 

flera, men det förefaller vara rädsla för medial granskning samtidigt som en osäkerhet 

vad gäller arbetets garantier som håller tillbaka dem.  

Det är vanligt förekommande att företag blir extra uppmärksammade om de 

utger sig för att göra ett väldigt aktivt arbete inom CSR, och risken blir då automatiskt 

större att bli uppmärksammad för de delar som ännu inte hunnits med. Den risken går 

inte att komma ifrån, men det finns en viktig poäng i Miriam Thunborgs resonemang 

om att företag idag inte kan vänta tills de anser sig klara med sitt arbete innan de 

berättar om det, eftersom målet hela tiden är dynamiskt och hela tiden ändras. Om de 
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håller tillbaka med avsikt att vänta tills de är färdiga med sitt arbete kommer många 

företag aldrig bli färdiga nog att presentera vad de faktiskt gör och har gjort.  

Detta visar att det är extremt viktigt för företag att gentemot alla externa 

intressenter visa upp en transparens. Att stå för och visa upp det man gör och vara 

stolt över detta är viktigt såväl som att kunna berätta vad man faktiskt inte hunnit 

komma till men har som vision för framtiden. Alla företag har brister oavsett om det 

handlar om ekonomiska, tidsmässiga eller kunskapsmässiga, och det är av de flesta 

förståeligt att ett enskilt företag inte kan göra allt.  

Den mediala rädslan är en stark anledning till att många företag väljer att ligga 

lågt med den externa kommunikationen av CSR, men det finns även andra 

anledningar. Ett vanligt förekommande argument är ett medvetet val att kommunicera 

arbetet väldigt lite eftersom det helt enkelt är en självklarhet att arbeta med dessa 

frågor och inte något att behöva skryta med. Så kan det måhända vara, men alla är 

kanske inte medvetna om detta och litar inte blint på att alla företag tar sitt ansvar om 

de inte får det bekräftat. För att skapa ett förtroende och för att intressenter ska kunna 

lita på företaget behöver företag berätta om vad de gör, både gentemot kunder, 

investerare och leverantörer.  

Det kan också bli en negativ spiral genom att företagen tenderar att verka i det 

dolda, eftersom det leder till ännu större rädsla för att visa vad man faktiskt gör. Ju 

fler företag som väljer att gå ut med det, desto naturligare blir det. För börsnoterade 

företag är det idag ett krav att i rapporter presentera vad de gör, något som 

förhoppningsvis kan leda till att även de mindre och icke börsnoterade företagen 

kommer att ta efter och på så vis vända den diskreta trenden.  

Ytterligare en anledning till försiktig extern kommunikationen tycks vara en 

rädsla för att uppfattas som icke trovärdiga. En risk för att bli beskylld för att endast 

vara på jakt efter ekonomisk och varumärkesstärkande vinning kan vara en anledning 

till att hålla sig lite tillbaka. Det här är en komplex del av CSR, och det finns skilda 

åsikter om vad CSR egentligen syftar till att uppnå. Till viss del är CSR ett krav 

utifrån och som företag helt enkelt förväntas arbeta med. Men det får inte glömmas 

bort att det är starkt relaterat till lönsamhet, det går inte att komma ifrån även om det 

finns företag som påstår sig syssla med CSR endast för samhällets skull. CSR kanske 

inte alltid är direkt värdeskapande, men i längden är det ett krav för att bibehålla sin 

trovärdighet hos intressenterna, och att inte arbeta med det kan i längden påverka 

lönsamheten negativt. För att uppfattas som trovärdiga verkar den rätta strategin inte 



 53 

vara att dölja sitt arbete, men att det är viktigt att vara noggrann med att välja sina 

engagemang. CSR-arbetet behöver ses som relevant för verksamheten och inte taget 

ur luften, för att vinna förtroende hos omvärlden.  

Det finns också en försiktighet i uttalanden eftersom företag känner en 

bristande förmåga att garantera att arbetet alltid går rätt till. Det finns en oro för att bli 

granskad och att det ska komma fram att det vid något tillfälle inte gått rätt till, och då 

väljer företag ofta att hellre inte säga något alls. Trots regelbundna kontroller kan ett 

företag givetvis inte garantera att det varje sekund står helt rätt till i varje fabrik. 

Företagen ser att en möjlig förtroendekris skulle skada mer än vad eventuell positiv 

respons skulle gynna, och därför resonerar de troligtvis som de gör. Ett litet misstag 

tenderar idag att få enorma proportioner och får genom medial uppmärksamhet folk 

att helt glömma vad företaget tidigare gjort för goda insatser.  

Intressentmodellen som presenteras i teorikapitlet är ett verktyg för företag att 

använda för att schematiskt få överblick över sina intressenter, både externt och 

internt. Det kan vara ett viktigt instrument för företag att avgöra vilka intressenter 

som är viktigast för företaget, och vilka man alltså bör fokusera på att informera och 

tillfredsställa. Med den här modellen till hjälp kan den externa kommunikationen 

utvecklas och förbättras för att leverera just den väsentliga informationen som krävs 

av respektive intressent. På så vis kan företag avhjälpa den generellt dåliga externa 

kommunikationen som finns idag.  
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6 Slutsats 

Här presenteras ett antal slutsatser som uppsatsens analys har utmynnat i. Kapitlet 

avslutas med egna reflektioner kring analys och slutsats, samt diskussion kring 

eventuell framtida forskning på området CSR. 

 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Hur arbetar företag med CSR? 

Begreppet CSR är idag mycket aktuellt och är hela tiden under utveckling. Allt fler 

företag har insett att de idag måste jobba med CSR, att det inte längre är en fråga om 

utan hur arbetet ska utformas.  

 Klädbranschen var en av de första att kritiskt granskas i media ifråga om 

samhällsansvar, vilket ledde till en relativt tidig början med CSR-arbete. Hur företag 

väljer att ta sig an dessa frågor skiljer sig åt, men den genomförda undersökningen har 

påvisat att ett fokus på att kontrollera sin leverantörskedja finns hos de undersökta 

klädföretagen. Genom att även litteratur, tidigare forskning och intervjun med CSR-

konsulten Miriam Thunborg framhåller detta tyder på att det här fenomenet kan gälla 

för hela klädbranschen.  

  Ytterligare en slutsats som kan dras ur undersökningen är att ett företags 

CSR-ansvarige eller ledning har stor betydelse för hur väl arbetet integreras och 

utvecklas i företaget. Om det finns ett personligt intresse och engagemang på 

ledningsnivå tenderar CSR-arbetet vara mer aktivt och framgångsrikt. Utöver detta 

handlar det givetvis också om ekonomiska resurser vilket kan vara en anledning till 

att större företag oftast har kommit längre i sitt CSR-arbete än mindre företag. 

 

6.1.2 Hur sker den interna kommunikationen? 

Det kan konstateras att det finns stora brister i företags interna CSR-kommunikation. 

De undersökta företagen säger sig själva vara svaga ifråga om intern kommunikation 

och tenderar att sakna rutiner för att kommunicera CSR-arbetet genom hela 

organisationen, och ofta är det bara de närmast berörda som informeras om hur 
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arbetet går till. Detta bekräftas även genom mycket av litteraturen och även av 

Miriam Thunborg. Hon går så långt som att hävda att den interna kommunikationen 

är företagens största utmaning inom CSR idag.  

Den här bristen hänger ihop med problem inom den externa eftersom mycket 

av problematiken handlar om att den interna kommunikationen inte sträcker sig ner 

till dem som har närmast kontakt med slutkonsumenten, nämligen butikspersonalen. 

 

6.1.3 Hur sker den externa kommunikationen? 

Även den externa kommunikationen är problematisk för företagen idag. Det är till 

synes en svår övervägning ifråga om hur aktivt de ska kommunicera sitt arbete utåt, 

och det beror både på rädsla för granskning från media och en rädsla för att inte 

uppfattas som trovärdiga. Det har även att göra med att företagen oftast inte till 

hundra procent kan garantera att allt arbete alltid går rätt till och detta resulterar i att 

de ofta väljer att hellre säga för lite än för mycket. 

 

6.2 Egna reflektioner 

I arbetet med den här uppsatsen har vi satt oss in i området CSR ur flera olika 

perspektiv ifråga om hur och varför företag arbetar med CSR. Det finns en mängd 

olika tolkningar av begreppet CSR, och lika många sätt att ta sig an området. Det är 

upp till varje företag att själva tolka och arbeta med frågorna på det sätt som passar 

bäst för respektive företag. De företag vi undersökt har alla olika utgångspunkter för 

sitt CSR-arbete beroende på hur varje företags struktur och filosofi ser ut.  

Många är överens om att CSR faktiskt bidrar till en ökad lönsamhet och ett 

stärkt varumärke, men det är få företag som skulle säga att det är huvudorsaken till att 

man väljer att lägga resurser på CSR-arbete. Om det inte är för lönsamhet, så är det 

till stor del för att undvika att få negativ kritik i media och för att leva upp till 

förväntningar från samhället. Dessa går också hand i hand. Samtidigt finns det också 

samvetsskäl till CSR-arbete, eftersom det trots allt bidrar till att människor och miljö 

får det bättre och man som företag vill ta sin del av ansvaret. Oavsett orsak så är det 

positivt bidragande till samhället, och då är det i den bemärkelsen mindre viktigt att 

företag vinner ekonomisk framgång på köpet. Det kanske inte är mer än rätt att ett 
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företag kan få positiva effekter av att arbeta med samhällsansvar, på så vis kan det 

samtidigt locka fler att göra detsamma. 

Hos de företag som undersökts har arbetet sett varierat ut, och det går också att 

fundera över anledningar till att de väljer att ta sig an arbetet på det sätt de gör. En 

spekulation kan vara att Boomerang och Odd Molly har en högre prisnivå på sina 

varor och detta kan vara en bidragande orsak till ett något mindre fokus på CSR-

frågor. Utifrån en generell bild av klädbranschen, är det oftare lågpriskedjor som 

hamnar i blickfånget för media. Har man som företag låga priser på sina varor ökar 

risken att produktionen blir granskad, och det förutsätts oftare att ett lågprisföretag har 

oetisk produktion än ett företag som säljer dyrare varor. Lågprisföretag utsätts helt 

enkelt för mer ifrågasättande i och med att de lyckas hålla en låg prisnivå på sina 

varor och samhället vill veta hur det är möjligt.  

Det viktigaste arbetsområdet för framtiden är att kommunicera CSR-arbetet, till 

att börja med internt, för att sedan framgångsrikt kunna framföra det externt. Vi tror 

att ju mer integrerat arbetet blir genom hela organisationen, desto lättare blir det att på 

ett trovärdigt och ärligt sätt förmedla sitt arbete utåt. Transparens utåt är en viktig 

hörnsten som företagen behöver arbeta med, att även våga säga vad man inte hunnit 

med, men har som vision, skapar i sig också trovärdighet och en bättre extern 

kommunikation. Ärlighet och mänsklighet skapar också en starkare tilltro till 

företaget.   

 

6.3 Vidare forskning 

CSR-området är fortfarande under utveckling och området fortsätter hela tiden växa 

sig starkare. Än så länge finns det begränsad renodlad CSR-litteratur och det finns 

fortfarande mycket att tillföra forskningen på området. Det finns därför många 

frågeställningar att undersöka, både ur ett företags- och konsumentperspektiv. 

Kommunikationsområdet inom CSR är ännu mindre utforskat, men samtidigt ett av 

de största problemområdena för företag idag. Att forska vidare inom det området 

tycks vara mycket relevant för en positiv framtida utveckling.  

 CSR-området kommer med all sannolikhet att fortsätta växa sig starkare, och 

troligtvis även att kraven på ett rapporterat samhällsansvar kommer att öka de 

kommande åren. Redan idag finns krav på börsnoterade företag att avlägga konkreta 
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rapporter på vad de gör, och det här kommer sannolikt starkt kommer att sprida sig 

även till mindre företag. Vad gäller kommunikationen är den externa 

kommunikationen starkt sammankopplad med den interna, varför det kommer att 

krävas att företag systematiskt integrerar CSR-arbetet internt för att sedan kunna 

kommunicera den externt. Det finns redan idag företag som specialiserat sig på att 

hjälpa andra företag med intern och extern kommunikation, t ex Hallvarsson & 

Halvarsson. Sådana företag är viktiga för CSR:s fortsatta integration och 

kommunikation, så finns anledning att se att fler sådana företag kommer att dyka upp 

under kommande år. 

 

 

Konkreta förslag på framtida forskningsområden är följande: 

• Hur påverkar företagens samhällsansvar konsumenternas köpbeteende? 

• Hur väl införstådda är butikspersonal med företagets CSR-arbete? En 

undersökning av detta skulle kunna genomföras. 

• Vad beror bristerna i den interna kommunikationen av CSR på? 

• Mer djupgående undersöka vad företags försiktiga externa CSR-

kommunikation beror på. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall KappAhl, Indiska, Odd Molly, Boomerang 

1. Respondentens namn, företag: 

 

2. Respondentens befattning inom företaget: 

 

3. Vad är CSR för dig och för ditt företag? Hur uppfattar du/ni begreppet CSR? 

 

4. Hur länge har ni arbetat med CSR? 

 

5. På vilket sätt arbetar ni med CSR? 

 

6. Varför väljer ni att arbeta med CSR? 

 

7. Inom CSR, var ligger ert fokus om ni anser er ha ett? Miljömässigt, etiskt, 

socialt?  

 

8. Har ni en avdelning/person som endast arbetar med CSR inom ert företag? 

Hur väl införstådda är övrig personal med CSR-frågor och det arbetet? 

 

10. Hur sker era kontroller på leverantörer? Kontrollerar ni underleverantörer? 

 

11. Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete internt?  

 

12. Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete externt?  

 

13. Hur resonerar ni kring kommunikationen av CSR? Varför gör ni som ni gör? 

 

14. Hur ser era framtidsplaner ut för fortsatt CSR-arbete?  
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Bilaga 2: Intervjumall Hallvarsson & Halvarsson 

 
1. Respondentens namn: 

 

2. Respondentens befattning inom företaget: 

 

3. Hur uppfattar ni begreppet CSR?/Vad är CSR för er? 

 

4. Uppfattar ni det som att klädbranschen har kommit långt inom CSR-arbete?  

 

5. Hur arbetar klädföretagen med CSR? 

 

6. Tenderar klädföretagen fokusera på något visst område av CSR? 

 

7. Vilka är problemområdena för klädföretag när det gäller CSR-arbete? 

 

8. Vad finns det för anledningar för klädföretagen att arbeta med CSR? 

  

8. Hur ser företagens leverantörskontroller ut? 

 

9. Hur kommunicerar klädföretagen sitt CSR-arbete internt?  

 

10. Hur kommunicerar klädföretagen sitt CSR-arbete externt? 

 

11. Tror ni att företag skulle vilja arbeta mer aktivt med CSR eller är det ett 

”måste” för många företag? 

 

12. Vad tror ni om CSR:s framtida utveckling inom klädbranschen? 
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Bilaga 3: Intervju med KappAhl, 2009-10-07 

Respondenten i intervjun är Eva Kindberg, ansvarig för miljö- och sociala frågor på 

KappAhl. Då hon sitter på KappAhls huvudkontor i Mölndal fick denna intervju ske 

över telefon. 

Eva Kindberg är en av sammanlagt tolv och en halv anställda som arbetar helt 

med CSR-frågor fördelat över kontoren runtom i världen. Evas ansvar ligger inom de 

sociala frågorna, miljöfrågor och KappAhls Uppförandekod – Codes of conduct. Vid 

sidan av detta påpekar Eva att det även finns andra arbetsområden som KappAhl 

placerar under CSR – t ex miljön i butikerna och personalfilosofin, men detta är inte 

frågor som går direkt under Evas ansvar. 

 Arbetet med CSR-frågor på KappAhl fokuserar mycket runt 

Uppförandekoden, något som infördes redan 1997. Sedan 2004 är KappAhl dock 

medlemmar i BSCI, Business Social Compliance Initiative, och arbetar nu efter denna 

kod. Koden innefattar områden som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, barnarbete, löner 

och arbetstider.96 Alla KappAhls leverantörer har efter påskriven uppförandekod 

skyldighet att följa de krav som ställts upp. Uppförandekoden bygger på respektive 

lands lagar, för detta är något man inte kan komma ifrån. Enligt KappAhl själva ligger 

den största sociala och miljömässiga risken med verksamheten att arbetarna utsätts för 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna, exempelvis ingen betald övertid, 

utnyttjande av barn som arbetare, dålig miljö och säkerhet på fabrikerna. Allt detta 

ställs det krav på i uppförandekoden, och mer därtill. Den är till för att skydda 

arbetarna från att kränkas och ge dem rättvisa arbetsförhållanden.  

När den första uppförandekoden infördes 1997 såg arbetet lite annorlunda ut 

än vad det gör idag. Eva Kindberg berättar att de själva var litet naiva och trodde att 

det skulle räcka med att införa en kod och göra viss kontroll. Så visade sig inte vara 

fallet, och KappAhl öppnade kontor i de länder som det jobbar mest med. Här 

infördes ”quality controllers” som lokalt kan utföra kontroller hos samtliga 

leverantörer på regelbunden basis. Eva Kindberg var själv med och öppnade ett 

KappAhl kontor i Bangladesh, där mycket av produktionen idag sker. Då hon sedan 

                                                
96 http://www.kappahl.com/corp/About-Kappahl/Miljo--moral/Miljo/ 
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kom tillbaka till Sverige övergick hon till att ta den rollen hon har idag och helt arbeta 

med CSR-frågor. Sedan dess har arbetet med CSR ökat dramatiskt inom företaget och 

har implementerats i alla de länder de är verksamma i. En annan viktig aspekt med 

KappAhl är att de sedan 1999 är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Då de 

fick denna certifiering var de den första modekedjan i världen att bli certifierade. Ett 

bevis på att arbetet fortskridit sedan dess är att de 2005 omcertifierades.  

Trots att KappAhl länge arbetat med CSR-frågor är det på senare år arbetet 

som sagt har tagit fart ordentligt. Eva Kindberg poängterar att detta skedde mycket i 

samband med att hon startade kontoret i Bangladesh och därefter blev ansvarig för 

dessa frågor hemma i Sverige – men det som spelat en mycket stor roll är också 

ledningens inställning till dessa frågor. Ledningen har sedan några år tillbaka förstått 

betydelsen av det här arbetet och även låtit detta genomsyra organisationen. Detta är 

något som enligt Eva Kindberg varit avgörande för implementeringen av CSR-arbete 

inom företaget. Det har också inneburit att Eva Kindberg och hennes kolleger har fått 

både resurser, personal och andra möjligheter att genomföra sitt arbete så som de 

önskat. Eva tycker inte att hon som ansvarig för CSR-arbetet har känt sig begränsad 

av resurser eller ekonomi, även om det självklart alltid finns nya saker man vill göra 

men som inte hinns med. 

För att spinna vidare på personalfrågan berättar Eva Kindberg att de även 

satsar på att låta hela personalstyrkan i företaget ha insikt och kunskap inom de här 

frågorna. Inköpsavdelningen är de som är närmast berörda och därmed får mest 

utbildning, men de arbetar för att nå ända ut till de anställda som arbetar i butikerna, 

även om det finns ytterligare att önska där.  

KappAhl äger inga egna fabriker i världen utan fördelar produktionen på ett 

stort antal leverantörer. Kraven på KappAhls leverantörer finns som sagt 

sammanfattande i Uppförandekoden. För att sedan se till att denna följs efter att den 

skrivits på, sker regelbundna kontroller av fabrikerna. En inspektion som KappAhl 

utför tar ungefär en dag i besittning, ofta ligger fabrikerna på långa avstånd ifrån 

varandra och det blir svårt att hinna med mer än så. Eva Kindberg liknar KappAhls 

regler för fabrikerna med en illustration där de allra viktigaste grundreglerna är som 

”liggande pelare”, medan påbyggnadsreglerna som är viktiga men inte lika viktiga är 

”stående pelare” som byggs ovanpå de liggande. Detta ska symbolisera att de stående 

inte kan stå kvar om de liggande inte finns stadiga i botten.  
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Fabrikerna kan efter inspektion graderas efter en fyrgradig skala, där de 

sämsta betygen inte nödvändigtvis behöver betyda uteslutande från samarbete. En 

leverantör som är oacceptabel men är villig att förbättra sig får lite tid på sig att 

genomföra de åtgärder som krävs. Om det krävs förbättring kan status ”temporary 

approved” tilldelas fabriken, detta gäller i tolv månader och förbättring måste därefter 

ha skett. Sedan utförs en uppföljning för att se om den utlovade förbättringen har 

skett. Efter godkänd inspektion sker även BSCI-kontroller, som också de ska 

godkännas. Inspektioner sker som sagt regelbundet av alla leverantörer, men kan ske 

allt från tre till 20 gånger per år. Det är fråga om var fabriken ligger och hur den 

tidigare skött sig.  

 När det gäller kommunikationen av CSR-arbetet så kan man konstatera att 

KappAhls arbete är betydligt mer utbrett än vad de ger sken av utåt. Eva Kindberg 

berättar att de medvetet valt en låg profil när det handlar om kommunikationen utåt, 

av olika skäl. Först och främst har de antagit en försiktighet på grund av att det i dessa 

frågor är väldigt svårt att garantera någonting. Arbete i många länder innebär att det är 

svårt att ha full kontroll hela tiden, trots alla insatser. Eva Kindberg exemplifierar: 

 
”Jag kan inte garantera från Mölndal att det inte just idag sitter ett barn och syr i en 
fabrik i Shanghai” 
 

På grund av detta har KappAhl valt att verka lite i det dolda, men Eva 

Kindberg framhåller också att de har gjort och gör mycket som de är stolta över och 

därför skulle kunna ”visa upp” mer utåt. Hon säger sig vara stolt över att kunna 

kombinera vinstdrivande företagsverksamhet med att göra nytta. Just att vara ett 

vinstdrivande företag innebär ju att det finns resurser och möjligheter att arbeta med 

ansvarsfrågor och bidra till förändring, vilket i sig bör ses som en styrka och inte 

något negativt. 

 Eva Kindberg understryker att det också ligger mycket ansvar på de större 

företagen, det är de som har möjlighet att vara pådrivande och ta initiativ, då kanske 

även de mindre tenderar att följa efter. Det är svårt för ett litet företag att både ha 

resurser, tid och arbetskraft för att genomföra kontroller, medan de större ofta har 

kontor ute i världen och på så sätt bättre tillgänglighet. Det är också viktigt att 

samarbeta när det handlar om sådana här frågor som är gemensamt viktiga, i sådana 

situationer är man inte konkurrenter utan samarbetspartners. KappAhl är relativt sett 

ett av de stora företagen inom modebranschen i Sverige, och har därför enligt Eva 
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Kindberg en uppgift att vara vägvisande och ta initiativ, just eftersom de har 

möjligheten. Samarbete i olika projekt har genomförts med bland andra Lindex och 

H&M. 
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Bilaga 4: Intervju med Indiska, 2009-10-07 

Respondenten för intervjun var Renée Andersson, CSR-ansvarig på Indiska sedan 

2003. Hon är ensam ansvarig för CSR-arbetet och har en bakgrund inom 

biståndsverksamhet, Rädda Barnen och ett antal miljö- och människorättsliga projekt.  

Indiska har egna designers och inköpskontor i Sverige vilket innebär att inga 

produkter köps in färdiga. Produktionen ligger inte på egenägda fabriker utan är 

fördelade på leverantörer runt om i världen, dock huvudsakligen i Indien. Olika 

leverantörer är skickliga på olika produktion och material, varför man väljer att lägga 

order hos den som har specialkunskap inom just den typen av material man söker 

produktion för. I Indien finns i sin tur fyra produktionskontor med cirka 40 anställda. 

Här finns lokala kvalitetskontrollanter som regelbundet kontrollerar arbetet i 

fabrikerna, emellan de kontroller som sker från Renée och hennes medarbetare från 

Sverige.  

Indiska har stort fokus på CSR-arbete inom en mängd olika områden. Arbetet 

innefattar engagemang och stödverksamhet, miljöarbete, produkt- och kvalitetsansvar 

samt arbete med sin egen Uppförandekod. Engagemang och sponsring innefattar 

arbete med Peace trust, en organisation i Indien som genomför sociala projekt. Det 

som Indiska varit med och sponsrat är till exempel yrkesutbildning och hjälp till 

självförsörjning för kvinnor, skolgång istället för arbete för barn och att rädda mark 

som blivit förstörd av tidigare utsläpp.97 

Vidare har Indiska en kollektion framställd av ekologisk bomull som släpptes 

under 2008. Renée poängterar att de gärna skulle ha alla sina textilier tillverkade av 

helt ekologiska material – men Indiska har bestämt att villkoren de ställt upp är att 

hela tillverkningskedjan från odling till produktion i sådana fall ska vara ekologiskt 

framställd, och detta ska ske i Indien. Att de lyckats ta fram en kollektion trots att 

Indien inte riktigt är redo för en fullständigt ekologisk produktion är ändå en stolthet i 

sig och något att fortsätta arbete med. Inom det här området finns också Indiskas Eco-

garanti, specificerade krav som ställs på leverantörerna och som de måste skriva 

under för att få vara leverantörer till Indiska. Det innebär att restriktioner ifråga om 

                                                
97 http://indiska.com/system/content/html.asp?e=ethics&p=peace 



 68 

användande av kemikalier i framställningen; vissa tillåts till en viss mängd medan 

vissa är totalt förbjudna.  

Indiska har med tiden vuxit tillsammans med sina leverantörer och är noga 

med att hålla fast vid dem för att skapa en god och långvarig relation. Detta ser de 

som viktigt för att kunna hålla en hög kvalitet. Indiskas ledord som genomsyrar hela 

organisationen och då även leverantörerna är värme, omtanke, humor och 

okomplicerat. Dessa ligger i linje med ägarfamiljens filosofi och kultur och har gjort 

så ända sedan Indiska startades. Indiska tror själva att deras styrka mycket ligger i att 

de är trogna och pålitliga, de bryr sig om sina leverantörer och skapar på så vis 

långvariga relationer trots att de inte står för leverantörernas största produktion. 

Indiska har i vissa fall till och med hjälpt leverantörer om de sett potential hos att ta 

lån och kunna utveckla sin produktion ifråga om tekniska möjligheter. En av dessa 

har senare blivit en av de största och mest framgångsrika leverantörerna i Indien.  

För Indiska är CSR-arbete att ta ansvar även utanför sin sfär. Det är en 

självklarhet för dem att man tar ansvar även utanför företaget, för samhället och hela 

världen.  

Miljöarbetet inkluderar bland annat transport, varorna transporteras i huvudsak 

med båt och flygfrakt sker endast i speciella fall då något blivit försenat. Det finns 

även ett samarbete med Clean Shipping Project.98 Det sker också kontroller av 

tidigare nämnda kemikalienivåer, färgning av tyger, smycken etcetera. Renée talar om 

att här är det problematiskt eftersom problemen ofta ligger längre bak hos 

underleverantörer och kontrollerna måste genomföras även där. På miljösidan 

genomförs just nu ett vattenreningsprojekt i Indien, i samarbete med Lunds 

universitet.  

Ett CSR-område som Indiska lagt ner mycket arbete på är att förbättra 

standarden på fabrikerna och arbetarnas arbetsvillkor. När CSR-arbetat drog igång 

valde man att först och främst fokusera på hälsa, säkerhet och mänskliga rättigheter. 

För att få en sanningsenlig bild av hur arbetet verkligen går till på fabrikerna började 

man när Indiskas CSR-arbete drog igång på allvar att göra intervjuer med arbetarna, 

allt under diskretion för att de inte skulle råka illa ut. Därefter började inspektioner 

ske av samtliga leverantörer. Renée Andersson poängterar att det till en början var 

mycket problematiskt kring de kraven de ställde, det är svårt att komma och ”tvinga” 
                                                
98 http://www.cleanshippingproject.se  
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på leverantörerna något som är baserat på svensk lagstiftning när fabrikerna faktiskt 

ligger i till exempel Indien. Det är enligt henne oerhört viktigt att lyssna på 

mottagaren, visa respekt för deras lagar och regler, och utifrån dessa ställa krav. När 

man arbetar med uppförandekoder måste man se till länderna man arbetar med, 

analysera omvärlden och se både till formella och informella lagar som råder.  

Förutom att förbättra sådana saker som är uppenbart fördelaktigt för arbetarna, 

måste man som företag även arbeta med att få dem att kunna ”lita på systemet”, ifall 

det ska fungera att införa administrativa krav. Många arbetare litar inte på att en 

försäkring kommer att ge dem något när det väl behövs, utan behåller då hellre alla 

pengar i handen. De kan också vara ovilliga att ta emot anställningsbevis eftersom de 

vill kunna vara fria att ta vilket arbete de vill.  Även denna administrativa del har 

Indiska arbetat med att implementera hos sina leverantörer. 

Renée Andersson är själv med på kontroller, fyra till fem gånger om året. 

Tillsammans med inköpare är hon ofta borta flera veckor i sträck och är med på dessa 

noggrant genomföra inspektioner. När en leverantör kontrolleras utvärderas de sedan 

enligt ett antal kriterier. En leverantör som blir ”unacceptable” blir inte direkt 

utesluten som leverantör, utan får chans till att förbättra sig sålänge rätt inställning 

finns. Efter en viss tid sker återkontroll, ända tills man är nöjd med de förbättringar 

som krävts. En godkänd leverantör fortsätter man givetvis att kontrollera, men inte på 

lika regelbunden basis.  

Arbetet som Indiska gör har börjat kommuniceras mer effektivt både externt 

och internt. Renée Andersson medger att man valt att hålla en låg profil utåt på grund 

av att man inte vill fokusera på att skryta med arbetet eftersom det inte är det som 

förändrar arbetet. Dessutom finns det en försiktighet att uttala sig om ett arbete som 

ännu är under uppbyggnad. När Indiska hade arbetat aktivt med CSR i ungefär ett år, 

bestämde man sig för att föra fram det mer utåt. Då ansåg de att de verkligen kunde 

tala om vad de gjort, med ”..skor på fötterna” som Renée Andersson uttrycker sig.  

Hon säger vidare att: 

 

”Nu kan vi tala om hur vi gör det, och det är viktigt att få ut. Nu ska vi bli 

kaxigare för vi gör mycket!” 

 

Nu kommuniceras mycket av arbetet på Indiskas hemsida. Även de i butikerna 

ska veta att företagen alla har en del av ansvaret, och alltså också Indiska. Ingen kan 
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göra allt, men alla kan bidra och ta hand om sin ansvarsdel. Därför arbetar man med 

att implementera detta även internt ända ner till personalen som arbetar i butikerna.  

Lite av försiktigheten som tidigare vidtagits i den externa kommunikationen 

har varit en följd av kritiken som flera textilföretag fått ta emot av media. Det lilla 

man inte gör tenderar att få desto mer uppmärksamhet än det man faktiskt gör. Utöver 

det finns det alltid en risk att framstå som att man arbetar med samhällsansvar enbart 

för att man vill stärka sitt varumärke för ekonomisk vinnings skull. Renée Andersson 

påpekar dock återigen att kommunikationen ut mot kunderna nu ska bli tuffare när de 

har så mycket arbete att vara stolta över och faktiskt kan påverka.  

Framtiden för Indiska handlar mycket om att satsa på de indiska städerna 

ifråga om miljö, vatten och reningsverk. Som sagt började Indiskas arbete med fokus 

på hälsa och miljö, och de har idag även tagit steget över till aktivt miljöarbete.  

Rajastan, en delstat i Indien, har endast tio reningsverk i hela staten och något som lett 

till leverantörer byggt illegala sådana. Det är problematiskt med politiska beslut men 

Indiska kommer att hjälpa till att driva detta arbete framåt för en framtida förbättrad 

miljö i Indien.  
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Bilaga 5: Intervju med Odd Molly, 2009-10-14 

Respondenten för intervjun var Kristin Roos, produktchef och chef över inköps- och 

designavdelningen. Kristin Roos är den person som är ansvarig för CSR på Odd 

Molly, även om det som hon själv påpekar är något som ska genomsyra hela 

organisationen. För Odd Molly som är en relativt liten organisation och ett ungt 

företag har man valt att börja fokusera på ett område i taget. Alla frågor är lika viktiga 

för Odd Molly, men det är svårt att bli duktig på alla områden simultant. För ungefär 

ett år sedan började företaget arbeta mer konkret med CSR än vad de tidigare gjort. 

Odd Mollys grundfilosofi innefattar CSR-begreppet men sedan de vuxit och blivit 

större har de nu utvecklat en mer specifik och aktiv arbetsplan för samhällsansvar.  

Ett första steg blev att lägga fokus på den sociala aspekten. Nyligen bestämde 

sig Odd Molly för att gå med i Fair Wear Foundation och på så vis få hjälp med att 

aktivt bedriva CSR-arbete. Odd Molly köper alltså en tjänst av Fair Wear Foundation, 

denna organisation innehar lokala kontor i produktionsländerna med utbildad personal 

för att göra leverantörskontroller. Uppdraget ligger alltså hos Fair Wear, men Odd 

Molly är själv angelägna om att vara med och se hur detta arbete går till för att själva 

lära sig inför framtiden och för att arbetet ska bli mer integrerat i företaget. 

Kontrollerna sker på ett djupt plan som även innefattar administrativ kontroll av 

bokföring och lönelistor, samt personlig kontakt med arbetarna.  

Odd Molly har ett relativt litet antal leverantörer, ungefär 20 stycken. De finns 

huvudsakligen i Indien, Kina och Portugal, men även i Turkiet, Italien, Marocko och 

Peru. Tidigare har en egen uppförandekod funnits, men den kommer nu att bytas ut av 

Fair Wear Foundations kod i och med samarbetet. Det är en av idéerna med att vara 

medlem, att alla medlemmar har samma kod. Denna bygger på ILO:s (International 

Labour Organisation) krav och alla leverantörer måste givetvis skriva på 

uppförandekoden. Innan en första order läggs hos en leverantör, är Odd Molly där och 

besöker den, även om denna kontroll inte är lika omfattande som Fair Wears 

kontroller.  

Produktionen är ofta svår då plaggen ofta är detaljrika. Detta medför att 

leverantörerna måste hålla en hög standard och kvalitet. Det finns många 

underleverantörer knutna till leverantörerna, men det finns en liten kontakt till dessa 

hos Odd Molly, berättar Kristin Roos. Leverantörerna får själva hitta materialet och 

på så sätt är det svårt att veta hur materialframställningen verkligen gått till. Både vad 
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gäller Odd Mollys egna kontroller, och Fair Wear Foundations, kontrolleras i första 

hand plaggleverantörerna. Idag ligger ansvaret på plaggleverantörerna att kontrollera 

underleverantörerna, Odd Molly besöker inte dem annat än i undantagsfall. Detta är 

dock nästa steg i utvecklingen, poängterar Kristin Roos. Leverantörernas påskrift på 

uppförandekoden garanterar dock i dagsläget att underleverantörerna följer samma 

krav.  

Hittills har Odd Molly inte varit med om att upptäcka dåliga 

arbetsförhållanden hos leverantörer, men om sådant sker finns tydliga riktlinjer hos 

Fair Wear Foundation hur det ska hanteras. Samarbetet med en leverantör börjar och 

slutar inte i samband med en kontroll, utan man jobbar efter devisen samarbete och 

förbättring. Man gör upp handlingsplaner med fabrikerna och kommer fram till vad 

som behöver förbättras. Det ges en tidslimit för förbättring och därefter sker en 

uppföljande kontroll.  

Odd Molly har medvetet valt att stå utanför samarbete med de traditionella 

märkningarna, t ex Fair Trade,  på sina kläder. De vill inte lansera en specifik 

ekologisk eller rättvisemärkt kollektion, utan vill att det tänket ska ingå i de ordinarie 

kollektionerna. Till våren 2010 satsar Odd Molly på sitt första program ekologisk 

bomull. Detta kommer dock inte så märkt i kläderna. Detta är ett första steg mot att 

kunna byta ut mer och mer av materialet mot ekologiskt sådant, men de har ännu inte 

kommit så långt att hela plagg kan miljömärkas.  

På Odd Molly är det som sagt Kristin Roos som är ansvarig för CSR-biten, 

även om hon inte enbart arbetar med dessa frågor. Alla på inköpsavdelningen är dock 

delaktiga i arbetet och har kontakt med fabrikerna. Det är viktigt för Odd Molly att 

samtlig personal har kunskap och insikt i CSR-arbetet, och även förstår samarbetet 

med Fair Wear Foundation. Man försöker ständigt informera även utanför den egna 

organisationen, ut till agenter via säljkonferenser, och sedan att de i sin tur 

vidarebefordrar till butiker och slutkonsumenter. Fair Wear Foundation gör också 

besök på Odd Mollys huvudkontor för att alla inom organisationen ska vara väl 

medvetna om vad samarbetet går ut på. Kristin Roos poängterar att de ännu inte är 

fullt nöjda med att förmedla CSR-arbetet internt – en mer uttalad policy för detta står 

på ”att göra listan”. 

Ekonomisk vinning kan absolut vara ett resultat av CSR-arbete, menar Kristin 

Roos. ”Kanske tyvärr” , tillägger hon. Media har varit ihärdiga på textilbranschen, 

och den har också fått ta emot en hel del ris. Kristin Roos poängterar att man dock 
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inte får glömma att textilbranschen faktiskt är en bransch som ligger relativt långt 

fram, det finns många andra branscher som överhuvudtaget inte bryr sig. Kanske har 

textilbranschen hamnat i medias fokus just eftersom att kläder faktiskt inte är 

livsviktigt, och därför en bransch som är tacksam att slå ner på, spekulerar Kristin 

Roos. Odd Molly är ett börsnoterat företag som därför har ”ögonen på sig”, varvid ett 

dåligt rykte i dessa frågor snabbt uppmärksammas och kan ge mycket badwill. Kristin 

Roos tror också att CSR är en stark varumärkesbyggande faktor, det blir en stolthet att 

kunna gå ut och säga att man är duktig på dessa frågor.  Det ger också praktiska 

fördelar – att frakta saker med flyg är inte bara dåligt miljömässigt utan även 

ekonomiskt. Det blir på så sätt en ”win-win”-situation, de flesta fabriker är villiga att 

anpassa sig sedan de märkt att det ökar deras lönsamhet i längden. Kvaliteten stärks 

både vad gäller produkt- och leveranssäkerhet.  

När det kommer till extern kommunikation, finns det relativt lite information 

tillgänglig för kunder på hemsidan. Det finns information och hänvisning till Fair 

Wear Foundation och det samarbetet som finns. Framöver ska denna sektion byggas 

ut så att mer information finns att tillgå direkt på hemsidan. Kristin Roos poängterar 

att de vill väldigt mycket och har höga ambitioner på det här området, men de vet 

också om att de har en lång väg att gå. Inställningen idag är därför att hellre göra lite 

mer, och säga lite mindre. På grund av risken att få negativ uppmärksamhet i media 

håller de sig hellre i bakgrunden innan de har mer att visa upp. Det är så lätt att få 

negativ respons för det lilla man inte gör, istället för det man faktiskt gör, säger 

Kristin Roos.  
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Bilaga 6: Intervju med Boomerang, 2009-11-13 

Respondenten för intervjun var Sophie Halvarsson, produktionschef för damsidan på 

Boomerang, och den som främst tar ansvar för CSR-frågor. Boomerang ser på CSR 

som något självklart för alla företag, enligt Sophie Halvarsson måste man som företag 

ta det ansvar man kan, utifrån sina egna förutsättningar. För Boomerang är det 

jätteviktigt att följa de lagar och regler som finns, att inneha uppförandekoder, 

engagera sig i djurrättsfrågor, humanitära frågor och miljörätt.  

Företaget är relativt litet och därför finns inte alla resurser för att arbeta så 

mycket med CSR som man skulle vilja. Boomerang har tagit fram en kvalitetsmanual 

som innehåller bland annat uppförandekoder och policys kring kemikalier och övriga 

standarder. Sophie Halvarsson berättar att Boomerang har valt att fokusera på 

miljöarbete, och detta gör de genom ett projekt som kallas ”Boomerangeffekten”. Just 

nu är detta Boomerangs viktigaste bidrag när det kommer till CSR-arbete, menar 

Sophie Halvarsson. Detta är ett projekt som innebär att man som kund kan lämna in 

sina gamla Boomerangkläder i butikerna. Detta ger tio procents rabatt på nästa köp 

för kunden, och butiken avgör om plaggen kan säljas igen eller ska återvinnas för 

produktion av t ex möbler eller trasmattor.  

När Sophie Halvarsson kom till Boomerang för fem år sedan fanns en relativt 

ouppdaterad manual för CSR-arbete, men att arbeta på ett etiskt och korrekt sätt har 

alltid legat i Boomerangs filosofi, ända sedan företaget grundades. Nu finns dock en 

mer strukturerad manual för arbetet, och de satsar som tidigare nämnts på ett 

hjärteprojekt i form av ”Boomerangeffekten”. Alla som jobbar med produktion på 

företaget är införstådda och ansvariga för CSR-arbetet, men det hamnar oftast på 

Sophie Halvarssons bord och därför blir hon huvudansvarig. Resurserna finns inte 

idag för en person endast ansvarig för CSR, så förutom projektet med 

Boomerangeffekten arbetar företaget inte jätteaktivt med CSR. Självklart ser de till att 

följa alla regler och att verksamheten utförs på ett etiskt och miljömässigt korrekt sätt. 

När det kommer till kontroll av leverantörer, påpekar Sophie Halvarsson att 

Boomerang inte, till skillnad från många lågpriskedjor i branschen, jagar låga priser 

hos leverantörer. De satsar istället på långvariga relationer med fabriker som är 

placerade nära storstäder. I och med detta kan kontroller lättare ske, samt att 

storstadsområdena tenderar att ha kommit längre med den humanitära biten. Här finns 
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ofta också skickligare arbetare som kräver en högre arbetssituationsstandard.  

Boomerang känner sig trygga med sina leverantörer och säger sig kunna lita på att 

produktionen sker på ett schysst sätt.  

Produktionen sker, relativt jämnt fördelat, i Portugal, Turkiet, Lettland, Italien, 

Thailand och Kina. Stickade tröjor produceras i Sverige, något som Boomerang själva 

är mycket stolta över trots att prisnivån hamnar något högre i och med detta. Två 

gånger om året besöker Boomerang sina leverantörer för kontroll. Man går då igenom 

fabrikerna under produktion och går igenom orders, specifikationer, problem, 

kontrollerar kemikalier med mera. Kvalitetsmanualen innehåller företagets 

uppförandekod som alla leverantörer ska skriva på. Denna är baserad på ILO:s 

konventioner. Samarbete finns också med textil- och läderlaboratoriet, var prov kan 

skickas för att t ex kontrollera kemikaliehalter i ett tyg. 

Boomerang har inte varit med om att en leverantör uppvisat otillräckliga 

arbetsförhållanden eller liknande, därför finns heller inte någon uttalad strategi för hur 

en sådan situation skulle hanteras. Sophie Halvarsson påpekar dock att det viktiga är 

att man har en dialog med varandra, och huvudsaken är att leverantören vid ett sådant 

problem uppvisar vilja till förbättring. Man är absolut inte främmande för att ge 

leverantören en ny chans, så länge responsen och inställningen är god.  

När det gäller kommunikation av CSR-arbetet så sker detta i relativt liten 

skala både externt och internt. Boomerangeffekten är det som företaget visar upp utåt, 

och även det som är väl integrerat inom företaget och till intressenter. Sophie 

Halvarsson påpekar att det är företagets fokus just nu, och något som de också fått 

mycket god respons för. Hon erkänner dock att kommunikationen är något som de 

skulle kunna bli bättre på. På hemsidan finns i princip ingen information till kunder, 

förutom information om var dunet i företagets jackor kommer ifrån. Det är inte någon 

uttalad strategi från Boomerangs sida att inte uttala detta arbete till kunder, utan det är 

en självklarhet att arbeta etiskt utan att för den skull behöva skylta med allt man gör. 

Å andra sidan tillägger Sophie Halvarsson att de inte jobbar så pass aktivt med de här 

frågorna att de vill presentera det storskaligt utåt.  Boomerangeffekten som de för 

nuvarande har lagt sitt fokus på är det de vill förmedla utåt och därmed stå upp för.  

Sophie Halvarsson påpekar samtidigt att det genom uppmärksamheten för 

CSR är viktigt för företag att vara ordentligt torra om fötterna innan man 

kommunicerar ett CSR-arbete. Allt kan givetvis inte kontrolleras, utan man får i 

många fall förlita sig på stickprover. Om man säger något som sedan inte visar sig 
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stämma, kan ett mediadrev åsamka företaget stor skada. Samtidigt tror Sophie 

Halvarsson att CSR-arbete också kan vara mycket värdeskapande, och även leda till 

ökad lönsamhet. Konsumenter kommer mer och mer kräva att man som företag är 

omtänksamt, så CSR kommer alltmer bli en nödvändighet. Kraven måste komma just 

från konsumenter, att de tydligt visar att de inte accepterar något annat än en etisk, 

miljömässig och social korrekt verksamhet. 
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Bilaga 7: Intervju med Hallvarsson & Halvarsson, 2009-11-19 

På Hallvarsson & Halvarsson intervjuades Miriam Thunborg, CSR-konsult.  

Enligt Hallvarsson & Halvarsson innefattar CSR dels som att se till sina 

viktiga intressenter, där det ytterst handlar om att för långsiktig lönsamhet kan man 

som företag inte bara se till sina aktieägare utan även ta hänsyn till övriga intressenter 

och samhälle. Det handlar alltså om att skapa goda relationer med omvärlden. Den 

andra delen av CSR handlar om det interna styrandet. 

Miriam Thunborg ser på klädbranschen som en av de branscher som historiskt 

sett blivit mest utsatta av media och intresseorganisationer när det gäller CSR. Runt 

millennieskiftet fick flera klädföretag motta kritik för att bland annat dåliga 

arbetsförhållanden hade upptäckts i deras fabriker. I och med detta, bland andra 

orsaker, har klädbranschen tvingats till att ta tag i ansvarsfrågor relativt tidigt. De har 

därför också kommit relativt långt, åtminstone om man ser till de stora företagen. 

Media har alltså varit en stor pådrivande kraft när det gäller klädbranschens CSR-

utveckling.  

Miriam Thunborg ser att många av de klädföretag som arbetar aktivt kring 

CSR tenderar att främst arbeta med sin leverantörskedja, men det finns fortfarande en 

stor spridning mellan företag hur detta utförs. Vissa har inte mer än en uppförandekod 

på papper medan andra gör mer löpande och grundläggande kontroller. Det är en stor 

spridning ifråga om hur mogna företagen är och hur väl de implementerar det här 

arbetet. När det gäller underleverantörer är det ytterligare ett steg som många ännu 

inte hunnit komma till att kontrollera. Miriam Thunborg nämner Indiska som ett av de 

företag som står i bräschen för den här utvecklingen och redan gör viss kontroll av de 

leverantörer som finns längre ner i kedjan. Miriam Thunborg säger att man 

sammanfattningsvis kan konstatera att det här området är under utveckling och det är 

en lång och svår väg att nå ända ner till grunden i leverantörskedjan.  

Enligt Miriam Thunborg finns det åtskilliga problem för klädföretag, och 

företag i allmänhet, att ta sig över när det gäller CSR. Mycket handlar om att företag 

måste skaffa interna rutiner och system och ha alla de bitarna på plats. Exempelvis 

saknas ibland verktyg för rapportering etc. En annan utmaning ligger i kontrollen av 

underleverantörer och att komma längre ner i kedjan. Ytterligare en aspekt, specifik 
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för textilindustrin, handlar om ekologisk bomull. Det finns ännu inte så stort utbud av 

detta som man skulle önska, alltså finns en bra bit kvar att gå. 

 Man får heller inte glömma vad mycket av klädindustrin står för ifråga om 

konsumtion. Speciellt lågpriskedjor bidrar till att bibehålla en ”slit och släng”-

konsumtion som inte är försvarbar i ett hållbarhets- och miljöperspektiv. Det är också 

en viktig faktor att uppmärksamma. 

 Grundsynen hos Hallvarsson & Halvarsson är att CSR är ett begrepp som ökar 

företags långsiktiga lönsamhet. Visst finns det företag som enbart arbetar med CSR av 

moraliska skäl, men grundsynen för lönsamhet är att man som företag måste hantera 

dessa frågor. Det handlar om hela varumärkeshanteringen och att bygga förtroende. 

Man kan inte som företag exploatera människor och miljö i Asien om konsumenterna 

i Sverige sedan inte är villiga att köpa kläderna. Just konsumentaspekten kan man 

dock diskutera, de flesta konsumenter svarar ja på frågan om det är viktigt att 

företaget man handlar från har en etiskt korrekt verksamhet, men när det kommer till 

köpbeteendet får man inte alltid samma resultat. Det blir ofta andra aspekter som 

avgör vid köp, t ex pris. Konsumenterna är just därför kanske inte den största 

drivkraften ifråga om varför man arbetar med CSR, men det finns exempel där kunder 

faktiskt gått samman och krävt förändring, t ex i form av att man tillsammans 

bojkottat ett företag med dålig moral och etik. Även skriverier och mediadrev kring 

uppmärksammade företag kan få inverkan på konsumenter och få dem att – i alla fall 

tillfälligt – välja ett annat företag. 

 Men bortsett från detta är det nog trots allt business-to-business marknaden 

som är störst drivkraft för företag att arbeta med CSR, samt intressentkrav, tror 

Miriam Thunborg. 

 En av de viktigaste verktygen för företag att förbättra sitt CSR-arbete är enligt 

Miriam Thunborg att förbättra sin interna kommunikation kring de här frågorna. Det 

bör vara något som genomsyrar hela organisationen istället för att en speciell 

avdelning ska göra allt. Att ta ansvar ska för ett företag gälla allt, även produktinköp, 

sätt att resa, fastighetsskötsel etc. I många företag finns nog mer man kan göra för att 

engagera medarbetare och detta kan också bidra i positiv bemärkelse i och med att det 

skapar en gemenskap och stolthet hos personalen. Det kan också bidra i ”employer 

branding”-frågan i och med att företaget blir en attraktivare arbetsplats att söka sig 

till. 
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 När det handlar om extern kommunikation, finns en stor utmaning även däri. 

Miriam Thunborg ger som exempel Hallvarsson & Halvarssons egen webranking, 

H&H Webranking, som varje år undersöker företags webbplatser bland annat inom 

CSR. I Europa har i princip alla de 50 största företagen CSR-information på sina 

hemsidor, medan det handlar om ungefär 75% för de 700 största. Det man kan se är 

dock att svenska företag aktiva inom CSR ligger lite efter vad gäller 

kommunikationen. Miriam Thunborg spekulerar i vad det kan bero på och föreslår 

både lite av den svenska jantelagen och en ovilja att slå sig för bröstet, men också en 

viss rädsla för granskning från media. Hallvarsson & Halvarsson jobbar på att 

uppmuntra företag att berätta vad de faktiskt gör. Som Miriam Thunborg påpekar är 

målet rörligt och i ständig förändring, varför man inte kan vänta tills man anser sig 

helt klar. Det kommer hela tiden nya frågor och mål att nå upp till. Det handlar om att 

man måste kunna kommunicera transparens och därmed både vad man gör, inte gör, 

har som vision etc. Företag blir bättre på detta, men det är en bit kvar. Att som 

argument säga att man ”inte behöver visa vad man gör eftersom det är en 

självklarhet” håller inte, speciellt inte om man är ett börsnoterat företag. Det krävs 

rapportering av intressenterna, de vill se hur det gått hittills och vilka mål som finns. 

För ett antal år sedan såg man ofta okonkreta och ”fluffiga” beskrivningar men det har 

ändrats, mycket genom rapporteringsstandarden GRI (Global Reporting Initiative) 

som är ett verktyg för hållbarhetsrapportering och innehåller bland annat områdena 

miljö, socialt och ekonomiskt ansvar. 

 En annan utmaning i den externa kommunikationen hör ihop med den interna, 

nämligen att se till den personal som slutkonsumenten möter även de ska kunna svara 

på frågor. I klädbranschen blir detta mycket tydligt som utmaning i och med att 

personalen som arbetar i butikerna ofta både är de som har störst 

slutkonsumentkontakt men samtidigt ofta är minst införstådda i företagets CSR-

arbete. 

 Hur företag ser på CSR, och vilken vilja som finns till att arbeta med dessa 

frågor, är enligt Miriam Thunborgs uppfattning väldigt spritt. Mindre företag har ofta 

också mindre resurser till detta, men i grund och botten handlar det mycket om 

pådrivande kraft i form av ägare, chefer och intressenter. Ligger t ex CSR-frågor 

varmt om hjärtat hos ägarna, är chansen större att företaget aktivt bedriver CSR-

arbete. Pådrivandet kan ske genom att det finns ett personligt intresse eller anses 

betydelsefullt för varumärket. Det handlar också om att minska risker, har du 
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underleverantörskontroller kan riskerna minskas för felaktiga ordrar, och på 

miljösidan kan det handla om energibesparingar eller lägre fraktpriser.  

 Miriam Thunborg har på senaste åren noterat att allt fler företag börjat jobba 

med CSR alternativt samlat ihop det man tidigare gjort under begreppet CSR. På 

Hallvarsson & Halvarsson ser man att detta kommer att fortskrida. Det viktigaste, 

men samtidigt svåraste steget, tenderar att vara kommunikationen. Det kan också vara 

med och driva arbetet framåt. Det gäller att som företag vara noggranna i sin 

kommunikation och akta sig för att bygga upp en yta utan innehåll.  

 

 

 
 


