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Abstract 

During the last decades the questions about environment and social ethics, so called Corporate 

Social Responsibility (CSR), have increased in importance. It is in the business world highly 

important for the corporations to show the public that the company care about these questions. 

A common approach nowadays is to outsource productions to other countries resulting in that 

suppliers have a great part of the work with CSR. CSR as a trend is a rather new phenomenon, 

and therefore interesting to see how the corporations handle these questions and how the 

approach looks like. The purpose with this study is to show how corporations which are 

recommended by CSR organizations for their handling regarding these questions approach 

CSR and how the work look like in the supply chain. During the spring of 2012 (may 2012) 

the authors interviewed involved personnel through Skype. Semi structured questions were 

asked to give the respondent an opportunity to self describe the approach at their company. 

Some conclusions were made about these approaches. In both companies the importance of 

communication to the suppliers was obvious. Despite that the companies had different 

working methods they are both looking for the same results. The companies are looking for a 

healthy relation with the suppliers through dialogue which generates working methods based 

on sustainability and profit in the entire supply chain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har vikten av miljö och etiska frågor, så kallad Corporate Social 

Responsibility (CSR), växt i styrka. Det är i dagens affärsvärld viktigt att visa allmänheten att 

företagen bryr sig om dessa frågor. Det är idag vanligt att företag lägger produktion i andra 

länder, på externa bolag, vilket resulterar i att leverantörerna har en stor del av arbetet med 

CSR. Då trenden med CSR är ett relativt nytt fenomen är det intressant att se hur företagen 

hanterar dessa frågor och vilka tillvägagångssätt de använder sig av. Syftet med den här 

uppsatsen är att visa hur företag som är rekommenderade av organisationer inriktade mot CSR 

för deras hantering av dessa frågor, arbetar med CSR och hur arbetet ser ut i 

leverantörskedjan. Under våren 2012 (maj 2012) utförde författarna med hjälp av 

datorprogrammet Skype interjuver med involverad personal hos företagen. Semistrukturerade 

frågor ställdes för att ge respondenten möjlighet att själv beskriva deras företags 

tillvägagångssätt. Några slutsatser gjordes utifrån dessa tillvägagångssätt. Studien visade att 

vikten av kommunikation med leverantörerna var uppenbar. Trots att företagen har olika 

arbetsmetoder så söker de samma resultat vilket är att uppnå en hälsosam relation till 

leverantörer genom dialog. Detta genererar i arbetsmetoder baserade på hållbarhet och 

lönsamhet för alla i leverantörskedjan. 
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1. Inledning 

Inledningen förklarar och diskuterar ämnet och bakgrunden till den problemformulering 

författarna ställt. Den går även igenom syftet för studien samt de avgränsningar som gjorts. 

Trycket idag ökar på att företag ska börja tänka i banor kring etik och moral och hur företagen 

påverkar vår värld, idag och i framtiden. Därför är det viktigt att se hur företag hanterar dessa 

frågor och hur man tänker kring det. Eftersom problematiken ligger i att produktionen mer 

och mer hamnar i länder med lägre löner och sämre livsförhållanden så blir det naturligt att 

arbetet med etik och moral sker i leverantörsleden. Företagen ska både ta hänsyn till miljö och 

etik samtidigt som de drivs av vinstintresse, ett komplicerat dilemma att ta hänsyn till. Då 

fenomenet är relativt nytt kan det vara svårt att veta hur ett sådant arbete ska se ut. Därför 

undersöker denna studie hur arbetet ser ut på två företag som anses lyckats med detta. 

1.1 Problembakgrund 

Tanken att företag har fler uppgifter än att vinstmaximera har funnits i århundraden, men det 

var först efter andra världskrigets slut och därefter som CSR (Corporate Social 

Responsibility) som fenomen fått ökad betydelse (Carroll & Shabana, 2010, s. 88). Det finns 

ingen entydig definition på begreppet utan innebörden kan variera. EU kommissionen 

definierar begreppet: 

”De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.” 

(EU kommissionen 2001. Grönboken s. 6) 

Historiskt har diskussionen kring frågan om företag bör ägna sig åt CSR eller inte, varit 

föremål för en het diskussion där forskare haft olika slutsatser. Motståndet har till stor del letts 

av Milton Friedman som hävdade att företagsledningen har ett enda ansvar och det är att 

maximera vinsten för sina aktieägare. Sociala frågor har inte något att göra med 

affärsverksamheten och dessa frågor bör lösas av den obundna fria marknaden och om den 

fria marknaden inte kan lösa dessa frågor så faller det inte på företagen utan på regeringar och 

lagstiftning att lösa problemet (Carson, 1993, s 173). En annan aspekt har varit att 
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företagsverksamhet inte är rustade att hantera sociala frågor. Davies (1973, s. 313) menar att 

chefer är inriktade på finansiella resultat och har inte den sakkunskapen. Davies (1973 s.313) 

ansåg även att företagen har tillräckligt med makt och ville inte att dessa skulle få en utökad 

maktställning.  

Idag är det inte fråga om varför företagen ska jobba med CSR, utan i vilken grad det ska 

tillämpas. Det ställs istället frågor om syftet med CSR, om det ska vara något som renderar till 

vinster till företagen eller om det ska vara något som företagen ska göra för att det är ”det 

rätta att göra” (Roberts, 2003).  Idag anses det att CSR ligger i företagens egenintresse 

eftersom att företagen ska kunna ha ett hälsosamt klimat i framtiden så måste insatser göras 

nu för att säkerställa detta. CSR främjar en avvärjning av statliga regleringar. Med detta 

menas att framtida lagregleringar kan redan idag förhindras med självdisciplin från företagen 

själva och genom det uppfylla krav från samhället (Caroll & Shabana, 2010, s. 89). 

Företag har idag ofta delar av sin verksamhet utlagd på andra företag (Roberts, 2003, s. 160). 

Ofta är dessa placerade i utvecklingsländer eftersom det är mindre kostsamt jämfört med 

fabriker placerade i ekonomiskt starkare länder (Bhagwati, 1984, s. 279).  I vår globaliserade 

värld blir det också vanligare, speciellt i vissa branscher, att underleverantörer befinner sig i 

utvecklingsländer där dels andra villkor gäller och även är svårare att övervaka då det är ett 

stort geografisk avstånd mellan det köpande företaget och producenten (Hietbrink et al. 2010, 

s 285). Detta gör att det blir viktigt för företagen att se till att dessa underleverantörer förstår 

arbetet med miljömässigt och socialt ansvarstagande, eftersom det påverkar det egna företaget 

(Roberts, 2003, s. 160). 

Allmänheten har även blivit bättre på att ställa företag till svars för deras handlingar och de 

sociala konsekvenser dessa ger. Detta har lett till att företagsledningarna har tvingats att 

prioritera CSR (Porter & Kramer, 2006) eftersom företagen inte vill få konsumenter emot sig, 

vilket de skulle få om de valde att inte ta något samhällsansvar. Gott rykte är en stor tillgång 

hos ett företag, vilket byggs upp av att uppfylla förväntningarna hos dess intressenter (Robert, 

2003, s. 159). Downling beskriver att ett gott rykte framhäver allt positivt ett företag gör och 

säger. Ett dåligt rykte nedgraderar istället produkten och allt företaget gör och säger, vilket 

sedan blir en magnet som fortsätter att dra till sig negativa saker (Dowling, 2001, s. 35). 

För konsumenter som är intresserade av att göra etiskt goda val kan CSR vara en 

marknadsföringsstrategi. Inom intressentmarknadsföring utformar man sin produkt och dess 

marknadsföringsstrategier för att tillgodose olika intressenter. Här är det viktigt att inse att 

konsekvenser utav företagens val, påverkar de olika intressenterna, både ned och upp i 

http://hbr.org/search/Michael+E.+Porter
http://hbr.org/search/Mark+R.+Kramer
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leverantörskedjan men även samhället och miljön (Smith, Palazzo & Bhattacharya, 2010). 

Företaget som säljer den färdiga produkten och dess varumärke blir ur kundens synvinkel fullt 

ansvarig för de effekter produktionen från start till mål ger även om produktionen av till 

exempel råmaterial inte varit under bolagets kontroll. Tidigare har till exempel företag som 

säljer choklad blivit anklagade för att ignorera att slaveri används på kakaofälten (Roberts, 

2003, s. 162).  

Debatten om socialt ansvarstagande har sedan 90-talet fokuserat just kring leverantörsleden 

med fokus på internationella försörjningskedjor. De fokuserar då på förhållanden i fabriker, 

gruvor och på jordbruken och hur de mänskliga rättigheterna för arbetare på dessa ställen ser 

ut (Smith & Palazzo et al. 2010). Lamming beskriver att arbetet i leverantörskedjorna handlar 

om att skapa system som synliggör problem och som inte låter personer i leverantörsleden 

påverkas negativt av marknadens efterfråga (Lamming, Faruk & Cousins, 1999, s. 181). 

1.2 Problemformulering 

Eftersom betydelsen av CSR har ökat samt att trycket på företagen att ta ett större socialt 

ansvar är högre, är det idag viktigt för företagen att ta hänsyn till detta i deras arbete med 

underleverantörer. Företagen påverkas negativt när deras underleverantörers brister i CSR 

arbetet, därför är det viktigt att veta hur arbetet ska se ut för att lyckas. Författarna vill ta reda 

på hur arbetet med CSR ser ut på två olika företag som har profilerat sig med ett högt socialt 

och miljömässigt ansvarstagande som även ställer höga krav på att deras leverantörer följer 

CSR policys och regler. Hur ser arbetet med CSR i leverantörsleden ut? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag som anses ha en stark CSR-profil 

arbetar med CSR i leverantörsleden, för att få en djupare förståelse för hur detta arbete kan se 

ut. 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att studera hur två företags arbete med CSR ser ut. För att kunna få 

en djupare förståelse har författarna valt att ingående studera företagen vilket gjort att det på 
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grund av tidsbrist inte varit möjligt att studera fler utan att riskera att försämra studiens 

resultat. 

2. Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för den forskning som finns i det konkreta ämne som studerats. Den 

användes för att få en ökad förståelse för ämnet och problemet samt för att diskutera och 

analysera det resultat som författarna fått fram. 

Många av de studier som gjorts om CSR i leverantörsrelationer är uppbyggda på ”best 

practice” som är ett typexempel där företaget anses ha lyckats eller vara ett föredöme. Ulf Elg 

och Jens Hultman anser att IKEA sedan tidigare är erkänd som ett föredöme inom området 

(Elg & Hultman, 2011, s 445).  

Ulf Elg och Jens Hultman har i en studie undersökt hur återförsäljare inom olika branscher 

och i olika storlekar arbetar med CSR i sina leverantörsrelationer och jämför detta med IKEA 

som är deras typexempel. Genom att studera IKEA kommer de fram till åtta aktiviteter som 

används för att stärka sin CSR profil genom sina underleverantörer. Deras studie visar på att 

företagen till stor del inte använder sig av samma metod som IKEA utan bara vissa delar av 

den. Hela 90 % av de tillfrågade företagen har en uppförandekod vilket är ett utarbetat 

underlag för vilka krav företaget har på sina leverantörer. Dock är det bara en liten del som 

arbetar med ordentlig uppföljning på samma sätt som IKEA gör (Elg & Hultman, 2011, s 

454). IKEA och deras policy och arbetssätt gällande CSR, vilket brukar kallas IWAY är från 

början den CSR policy, eller uppförandekod, som IKEA skapade 2000 (Andersen & Skjoett-

Larsen, 2009, s. 79).  

IWAY kom till efter att ledningen på 1990-talet började inse att CSR var viktigt, främst för att 

bibehålla det goda varumärke som IKEA hade. Det var också ett steg i den process där IKEA 

gick från att handla från många leverantörer till färre, på längre sikt. IWAY är en del i en 

fyrastegsmodell som skapades för att stärka sin profil gällande CSR, modellen är anpassad till 

tre kategorier av CSR som anses viktigt för IKEA, miljö, arbetsmiljö och skog. Steg ett går ut 

på att säkra att leverantörerna fyller vissa grundläggande förutsättningar, så som att inte ha 

barnarbete, samt att förbereda leverantören på de krav som kommer i steg två. Steg två är det 

som ovan kallas IWAY. Det innehåller upp emot 90 punkter som är anpassad för de tre 
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kategorierna och som måste uppfyllas av leverantören. Steg tre och fyra är ytterligare 

certifieringar av intern och extern karaktär. 

När en ny leverantör skall utses måste ledningen garantera att de grundläggande krav och det 

tankesätt som finns i IWAY uppfylls. Ledningen måste också visa ett intresse för CSR och 

förstå de fördelar detta innebär. IKEA är då tydliga med att visa för leverantören att detta är 

ett utmärkt tillfälle att ta tag i dessa frågor eftersom leverantören genom IWAY får en god 

mall för hur arbetet med CSR skall ske. Vid ett senare tillfälle när leverantören kunnat visa för 

IKEA att de följer deras synsätt så åker representanter från IKEA till fabriken för att själva 

kontrollera att de 90 punkterna i IWAY följs (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009, s. 80). 

De punkter som inte leverantören lyckas bli godkända på, leder inte automatiskt till en 

diskvalifikation utan IKEA utvärderar företagets vilja till att förbättra och sätter upp planer för 

hur bristerna ska lösas. Detta sker i samråd med leverantören och större moment som kräver 

investeringar kan IKEA ge en tidperiod på upp till 24 månader innan förbättringen väntas vara 

slutförd (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009 s. 80).  

Ulf Elg och Jens Hultman hittar i sin artikel om CSR i leverantörsrelationer åtta aktiviteter 

med syfte att stärka företagets CSR profil hos IKEA (Elg & Hultman, 2011, s 449-452). 

 

• Uppsättande av uppförandekod 

• Krav på förstaleds leverantörer att följa uppförandekoden 

• Uppföljning och kontroll av andraleds leverantörer 

• Regelbundna leverantörsbesök 

• Uppförande av kontor i områden där de flesta inköp görs 

• Konsultering av externa experter gällande företagets internationella agerande 

• Med hjälp av en extern part göra leverantörsrevisioner 

• Publicera hållbarhetsrapport 

(Elg & Hultman, 2011, s 452) 
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3. Teori 

Teoriavsnittet går igenom de teorier som författarna valt att använda. Den användes 

tillsammans med tidigare forskning för att analysera resultatet och utifrån dessa dra 

slutsatser. 

3.1 Arbete i leverantörskedjor 

3.1.1 Aktörsanalys 

Aktörsanalys handlar om hur företag ska agera för att aktivt kunna påverka sina 

underleverantörer, för att mobilisera en utveckling som är positiv för det köpande företaget. 

Inköp har historiskt setts som en förhållandevis passiv funktion där huvuduppgiften har varit 

att bedöma leverantören. Lars-Erik Gadde och Håkan Håkansson menar dock att detta är 

olämpligt. På samma sätt som att det är viktigt för marknadsförare att påverka kunder är det 

viktigt för företag att påverka sina leverantörer. Företagets ambitioner ska också vara att 

påverka andra aktörer som kan länkas med resurser och aktiviteter som rör inköpet (Gadde & 

Håkansson, 1998, s 162). 

 

 Kunskap om leverantörskedjan 

För att kunna lyckas med att påverka leverantörer och andra aktörer behöver det 

köpande företaget ha kunskap om det nätverk av aktörer som är kopplat till inköpet, 

alltså inte bara leverantörer utan också leverantörens underleverantörer, leverantörens 

kunder och andra aktörer som är länkade till dessa. Kunskap om detta nätverk av 

aktörer är viktig när det köpande företaget ska påverka en enskild leverantör (Gadde & 

Håkansson, 1998, s 162). 

 Påverkansbas 

För att kunna påverka en enskild leverantör krävs förutom kunskapen om 

leverantörskedjan, en viss påverkansbas. Påverkansbas är hur stor grad det köpande 

bolaget har möjlighet att påverka en leverantör. Detta baseras på volymer, aktiviteter 

men enligt Lars-Erik Gadde och Håkan Håkansson också på två andra faktorer, 

identitet och gemenskap samt förtroende (Gadde & Håkansson, 1998, s 162-163). 



 - 7 - 

 Identitet, gemenskap och förtroende  

Identitet och gemenskap kan förklaras med vilka egenskaper parterna i ett förhållande 

har. Leverantör och köpare har olika kompetens, rykte och position som påverkar hur 

väl företagen är villiga att arbeta med varandra. Identiteten påverkar också hur bolagen 

ser på olika saker såsom kvalitet. Då ett bolag är marknadsledande inom ett område 

påverkar detta hur leverantören ser på företagets kunskap och huruvida företagen 

agerar i samma marknad påverkar hur mycket båda företagen vinner på ett samarbete. 

Har företagen samma mål, finns det bättre förutsättningar för samarbete. Detta 

påverkas sedan också av erfarenheter mellan företagen när ett samarbete väl har 

påbörjats. Under samarbetet bygger företagen upp förtroenden till varandra alternativt 

det motsatta ifall fel och brister påverkar en av parterna negativt. När det finns 

förtroende skapas en tillit vilket öppnar upp för möjligheter att påverka den andra 

parten (Gadde & Håkansson, 1998, s 163). 

 

3.1.2 Vidgat synsätt på försörjningskedjor 

Det moderna synsättet i företagens omvärld går ut på att inkludera leverantörernas 

leverantörer och kunder i försörjningskedjan och med denna utvidgning så ingår i stort sätt 

alla aktörer från råvaruproducenter till slutkonsumenter i försörjningskedjan.  

Denna helhetssyn som synsättet representerar har betydelse vid utformning och 

effektivisering av ett företags verksamhet. Vid förändringar i kedjan så ska hänsyn tas till de 

följdeffekter som övriga aktörer kan få. Det förändringsarbete som sker måste vara 

ekonomiskt försvarbart och även vara av värde för försörjningskedjan som helhet. Slutkunden 

är den enda aktör som tillför externa betalningar till försörjningskedjan. Utan detta tillskott 

kommer inte framtida värde förädling eller materialflöden att kunna ske. (Mattsson, 2002, 

s.59) 
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Figur1. Ett helhetssynsätt på försörjningskedjor (Mattsson, 2002, s.59). 

3.2 CSR 

3.2.1 CSR strategier 

Crane och Matten beskriver företagens CSR strategier. Det är fyra stycken olika strategier 

som företagen kan välja mellan när det gäller deras val om hur de ska arbeta med CSR.  

 Reaktion: Förnekelse att företaget ska ta något ansvar angående CSR över huvudtaget. 

 Försvar: Företaget gör så lite som krävs, motsträvigt gå med på de krav som finns. 

 Anpassning: Företaget accepterar och gör det som efterfrågas utav olika grupper i 

samhället.  

 Proaktiv: Företaget gör mer än vad normerna säger att de måste göra (Crane & Matten, 

2007, s. 53). 

3.2.2 The tripple bottom line 

Jogn Elkington som myntade denna modell, menar att TBL (Tripple bottom line) 

representerar idén att affärsverksamhet har mer än ett mål. Det huvudsakliga målet är att 

addera ekonomiskt värde, men det har även utökade mål, att addera miljö och sociala värden 

också. Detta förklarar Andrew Crane och Dirk Matten, varför det är viktigt med hållbarhet för 

affärsetik idag (Crane & Matten, 2007, s.57). 

 Miljöperspektivet inbegriper hållbarhetstänkande framförallt inom skogsbruk och 

annan resurshantering. 

 Ekonomiperspektivet som kom fram då populations ökning, 

industrialiseringsaktiviteter, resursanvändandet och föroreningarnas storlek kunde leda 
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till att kommande generationer inte skulle kunna få samma förutsättningar som dagens 

generation. Att få företagen själva att inse sin del i en hållbar utveckling är viktigt 

medans företagen även vill säkra långsiktigt ekonomisk tillväxt. Men tillväxten måste 

ske på ett hållbart sätt, samt att få företagen själva att inte bedriva ohållbar verksamhet 

såsom kortsiktiga resurskrävande aktiviteter som ger kortsiktig vinst men som inte är 

hållbart på sikt.   

 Sociala perspektivet innebär att hänsyn ska tas till fattiga, att utbilda befolkningen, 

kämpa för jämlikhet, motarbeta barndödlighet, säkra en hållbar miljö och omgivning 

med mera (Crane & Matten, 2007 ,s.57). 

 

3.2.3 Carrolls fyradelsmodell för CSR 

Archie Caroll ser CSR som ett koncept med flera olika lager med förväntningar krav och 

önskemål av samhället 

 

Figur 2. Carrolls fyradelsmodell av CSR. (Carroll, 1991, s.39)  
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Caroll ser de fyra skikten, ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar, som påföljande 

delar inom en pyramid, som visar vad som krävs för att för att uppnå ”sann” CSR. Ju högre 

upp på pyramiden desto längre anses företaget kommit med sitt arbete med CSR. 

Samhället kräver att företagen tar ekonomiskt ansvar. Aktieägare begär avkastning på deras 

investeringar, de anställda på företaget vill ha säkra jobb med en tillfredsställande lön, kunder 

kräver produkter med bra kvalitet och ett rimligt pris. Dessa faktorer per definition leder till 

att affärsverksamheter startar upp i samhällen. Samhället kräver också av företagen att dessa 

tar ett lagligt ansvar och följer ”spelets regler”. Etiskt ansvar förpliktigar sedan företagen att 

göra vad som är rätt, även när företagen inte är tvingade att göra det enligt lagen. Etiskt ansvar 

är vad som förväntas från samhället utöver ekonomiska och lagliga förväntningar. Sanktioner 

drabbar de företag som inte följer lagen. Men om företag bryter mot de etiska regler och 

normer som förekommer så kan de även då drabbas exempelvis i form av bojkotter från 

konsumentgrupper och andra organisationer.  

Samhället önskar att företagen även tar ett filantropiskt ansvar. Ett filantropiskt ansvar 

Innefattar företagets vilja att förbättra livskvaliteten för deras intressenter till exempel 

anställda, närmiljön och samhället i stort, genom till exempel donationer och 

organisationsstöd. Dessa företagsbeslut är helt och hållet frivilliga. Filantropiskt ansvar är det 

sista steget på pyramiden och den som kan anses som den minst vanliga och av samhället inte 

lika viktig, då den bygger på helt frivilliga initiativ (Crane & Matten, 2007, s. 49-50). 

 

3.2.4 Intressentmodellen 

Denna modell är den mest populära och inflytelserika teorin som uppstått ur affärsetiken, 

enligt Crane och Matten (2007, s. 58). Den fokuserar på relationen till grupper av aktörer som 

företaget har ett ansvar gentemot. Företaget ses inte i denna modell som enbart styrt av 

aktieägarnas intresse, utan det finns en hel rad aktörer, eller intressenter, som också har ett 

legitimt intresse av företaget. En intressent är enligt Crane och Matten någon som påverkas av 

företaget antingen positivt eller negativt. Detta kan vara kunder, leverantörer eller andra som 

på något sätt har anknytning till företaget eller dess produkter och aktiviteter . Intressenterna 

varierar från företag till företag. Det finns ingen exakt grupp av intressenter med denna 

definition, utan det är situationsanpassat. (Crane & Matten, 2007, s. 58). 

Det finns flera olika former av intressentmodellen, exempelvis: 
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 Normativ intressent teori som Försöker att ge själ till varför ett företag ska ta hänsyn 

till intressenters intressen. 

 Beskrivande intressent teori- Försöker att kontrollera om och hur företagen i själva 

verket tar hänsyn till intressenters intressen. 

 Instrumentell intressent teori- Försöker att svara på frågan om det är fördelaktigt för 

företaget att hänsyn till intressenters intressen. (Crane & Matten, 2007, s. 63). 

Intressentmarknadsföring bygger på att alla marknadsföringsaktiviteter ska utifrån design, 

implementering och utvärdering maximera fördelarna för alla intressenter samt skapa fördelar 

för miljön och samhället i helhet. Det hela bygger på att undvika konsumenters motreaktioner 

i form av aktivism mot företag och dess arbetssätt. Intressentmarknadsföring bygger på att: 

 

• Ta in alla olika intressenter i beaktande vid design, implementering och utvärdering av 

marknadsföringsstrategier 

• Förstå den fulla inverkan av företagets marknadsföring på de olika intressenterna, 

både uppströms och nerströms 

• Studera relationerna mellan företagets olika intressenter  

• Förstå hur marknadsförare kan effektivt hantera likheter och konflikter i 

intressenternas intressen 

• Behöver inte vara i konflikt med aktieägarnas intressen 

 (Smith et al. 2010) 

 

Uppströms påverkas till exempel leverantörer i länder med låga löner och dåliga arbetsvillkor 

när företag måste pressa sina priser och därmed pressar leverantörerna att fortsätta producera 

billigt (Smith et al. 2010, s. 8-11). Nedströms påverkas kunder, dessa kan påverkas positivt 

när intressenter uppströms påverkas negativt, till exempel genom låga priser på varor. Idag 

kan dock dessa också påverkas negativt när intressenter uppströms påverkas negativt genom 

att konsumenter idag har högre krav på vilka konsekvenser produkter har på omvärlden 

(Smith et al. 2010, s. 2-6).  
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4. Metod 

Under metoddelen kommer författarna att gå igenom undersökningens tillvägagångssätt och 

genomförande. Förklara vad som har gjorts och varför. 

4.1 Forskningsperspektiv 

Studien är kvalitativ vilket innebär att syftet är att få en djupare förståelse för ämnet (Larsen, 

2009). Studien har utförts deduktivt, då teorier och tidigare forskning jämfört med 

verkligheten. Detta passar studien eftersom syftet är att förstå hur företag som anses 

framgångsrika i sitt arbete med CSR, arbetar med denna fråga, för att få en bild av hur ett 

sådant arbete kan se ut. Syftet är att undersöka och söka en djupare förståelse för hur 

företagen hanterar en denna fråga. Den information som kommer fram via intervjuer och 

andra källor kommer efter tolkning ge en djupare förståelse för ämnet och frågeställningen 

(Larsen, 2009). Studien undersöker två företag, för att få en djupare kunskap om hur dessa 

företag arbetar med CSR i sina leverantörsrelationer. 

4.2 Insamling av information 

Arbetet är uppbyggd på intervjuer med informanter från två olika företag som studerats. 

Informationen från dessa intervjuer har kompletterats med information från internet såsom 

rapporter samt policy i form av företagens uppförandekod som är företagets officiella 

riktlinjer för agerande gällande miljö och socialt ansvar. Artiklar, böcker samt tidigare 

forskning har använts för en djupare insikt i ämnet. Undersökningen genomfördes under maj 

månad. 

4.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna har skett via Skype med olika personer med insyn i företagets arbete med frågor 

gällande CSR. Hos Mater Design, som utvecklar och marknadsför möbler, belysning och 

hemaccessoarer (Mater Design, http://www.mater.dk/default.asp?id=339, 2012-05-24), 

intervjuades VD Henrik Marstrand. Hos Orana, som utvecklar, producerar och säljer 

fruktbaserade halvfabrikat, intervjuades Betina Moldt, Project/Administration Manager. Vid 

genomförandet så fanns ingen tillgång till rörlig bild på den intervjuade utan endast 

ljudupptagning. Båda intervjuerna skedde på Engelska då de båda intervjuade talar danska. 

http://www.mater.dk/default.asp?id=339
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Intervjuerna var semistrukturerade, vilket betyder att författarna i förhand upprättat frågor 

som ska hjälpa den intervjuade framåt samtidigt som frågorna är öppna nog för den 

intervjuade att själv få styra intervjun (Smith, Harré & Langenhove, 1995). Frågorna 

användes också som manus då författarna i förväg skrivit ner frågorna för att använda som en 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjumallen som användes av författarna skickades via e-post i förväg till företagen för att 

respondenterna skulle få tid på sig att förbereda sig (bilaga 1). De intervjuade informerades 

innan intervjun tydligt om syftet med arbetet och ingen information som inte fick spridas 

nämndes under intervjuerna. Informanterna i studien är ansvariga för området som 

diskuterades i respektive företag och det fanns inget behov av anonymitet. 

4.2.2 Böcker 

Böcker har använts för att få en djupare förståelse för ämnet samt att beskriva teorier som rör 

ämnet. Böckerna har varit inom ämnet CSR och leverantörsrelationer och har valts ut genom 

författarnas tidigare kunskaper, genom sökning på webben samt genom referenser från 

vetenskapliga artiklar och c-uppsatser inom ämnet. 

4.2.3 Artiklar 

Vetenskapliga artiklar har också använts för att öka förståelsen för ämnet, beskriva bakgrund 

och tidigare forskning samt använts för att beskriva teorier. Artiklarna har valts ut genom 

relevans och aktualitet som bedömts genom hänsynstagande till utgivningsdatum. 

4.2.4 Dokument 

I studien har författarna använts sig av företagens officiella uppförandekod samt 

miljöstyrningsrådets hemsida för CSR i leverantörsrelationer, CSR-kompassen. 

(http://privat.csr-kompassen.se/foretagsexempel 2012-05-24) 

4.3 Urval 

Författarna har valt att studera två företag som har ett aktivt arbete med CSR samt har 

leverantörer på global nivå, då det i tidigare forskning konstaterats att frågor kring CSR då 

blir mer komplicerade (Hietbrink et al. 2010, s 285). För att hitta dessa företag användes 

miljöstyrningsrådets hemsida inriktad mot CSR i leverantörsleden, CSR-kompassen. Av de 

http://privat.csr-kompassen.se/foretagsexempel
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företag som kontaktades valdes dessa två företagen då de gav snabb respons och visade 

intresse för att delta och bidra med den information som behövdes för studien. 

4.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet brukar oftast diskuteras i former av reliabilitet och validitet. Begreppen är 

ursprungligen till för den kvantitativa ansatsen. Begreppet kan dock användas inom 

kvalitativa ansatser också, då med en delvis annan innebörd. En stor skillnad mellan validitet 

och reliabilitet inom kvalitativ och kvantitativ forskning är att det finns en förutbestämd 

validitet och reliabilitet eftersom insamlingsmetod är förutbestämd. I en kvalitativ ansats sker 

utvärderingen av reliabiliteten och validiteten löpande och till skillnad från den kvantitativa 

metoden sker inte utvärderingen på endast informationsinsamlingen utan även av 

bearbetningen av informationen. Validitet och reliabilitet i en kvalitativ ansats handlar om att 

samla in och bearbeta information på ett så bra sätt som möjligt (Gunnarsson, 

http://www.infovoice.se/fou/, 2012-05-17). 

4.4.1 Reliabilitet  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden diskuteras reliabilitet ofta genom pålitligheten av 

mätinstrumenten vilket inom kvalitativ forskning är dels teknisk utrustning och dels kvaliteten 

på forskaren. Kvaliteten på forskaren kan diskuteras genom att ifrågasätta förförståelse, 

förmågan att göra goda observationer och intervjuer och förmåga att vara objektiv mot 

informationen som fås under studien och inte bli påverkad under studiens gång (Gunnarsson, 

http://www.infovoice.se/fou/, 2012-05-17).  

Författarna har innan studien god förförståelse för ämnet genom tidigare kurser på Södertörns 

Högskola, främst genom kurser i företagsekonomi men även genom kurser i kvalitet, inköp 

och miljö. Under studien har de även läst ett antal böcker och vetenskapliga artiklar för att öka 

förståelsen för ämnet.  

Primärdata i denna studie är intervjuer med personer som har god insikt i företagets arbete 

med CSR vilket gör att informationen bör ses som god då den kommer från förstahandskällor. 

Risken för att respondenterna är felinformerade är därför lägre. För att inte påverka 

respondenterna utan få den information som respondenten tycker är väsentlig har öppna 

intervjuer gjorts. Detta gör att respondenterna själva fått möjlighet att styra intervjuerna åt det 

håll som respondenterna själv tycker är lämpligt.  

http://www.infovoice.se/fou/
http://www.infovoice.se/fou/
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Intervjuerna gjordes med hjälp av Skype, vilket gör det möjligt för de båda författarna att vara 

med i samtalet, samtalet kunde också spelas in med hjälp av en applikation till Skype. Då 

headset användes möjliggjorde det också att författarna under intervjun kunde söka 

information på webben när det behövdes, till exempel om det var ett ord som författarna inte 

förstod. Detta gjorde det möjligt för författarna att på ett bättre sätt kunna ställa motfrågor. 

Intervjuer har även kompletterats med sekundärdata som behandlar samma ämnen som 

intervjuerna för att få en mer korrekt uppfattning om hur företaget arbetar med berört ämne. 

Denna information har tagits från organisationer som arbetar med ämnet CSR vilket bör öka 

reliabiliteten. Informationen har även kompletterats med företagens officiella policy gällande 

arbetet med socialt och miljömässigt ansvarstagande.  

4.4.2 Validitet 

Validitet diskuteras ofta i intern och extern validitet. Den interna validiteten i den kvalitativa 

forskningsmetoden kan diskuteras i kommunikativ validitet, deltagarkontroll och 

triangulering.   

 Kommunikativ validitet handlar om hur författarna kommunicerar ut hur 

forskningsprocessen påverkar hur giltig kunskapen är. Detta berör hur beskrivning av 

förståelsen påverkas av författarnas bakgrund, utbildning och egna erfarenheter. Det 

berör också hur bra författarna beskrivit datainsamlingen, urval och analysprocessen. 

 Deltagarkontroll handlar om att informanterna har möjlighet att rätta de eventuella 

feltolkningar som kan ha skett av författarna.  

 Triangulering handlar om att se det aktuella problemet ur olika synvinklar, detta kan 

ske genom att få information från olika källor till exempel. Med extern validitet 

handlar om hur pass generaliserbar och tillämpbar kunskapen är, i en kvalitativ studie 

är det läsaren som avgör detta (Gunnarsson, http://www.infovoice.se/fou/. 2012-05-

17).  

Författarnas utbildning inom företagsekonomi, miljö, inköp och kvalitet samt intresse för 

leverantörskedjor och leverantörsarbete har påverkat inriktningen på arbetet då dessa frågor 

har utforskats. Den spännvidd av områden som författarnas utbildning har, har gjort att många 

delar av arbetet med leverantörer och CSR har undersökts.  

http://www.infovoice.se/fou/
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För att öka validiteten har ämnesfrågor ställts för att hålla diskussionen inom ramen för det 

ämnet som studerats. Informanterna har valts utifrån position eller post som är relevant för 

undersökningen. Företagen som studerats valdes utifrån miljöstyrningsrådets hemsida för 

arbete med CSR i leverantörsleden samt med utgångspunkt att de har internationella 

leverantörer vilket visats i tidigare forskning är relevant för om CSR arbetet ses som viktigt, 

samt är ett problematiskt område då de är svårare att kontrollera (Hietbrink et al. 2010, s 285). 

De intervjuade har inte fått möjlighet att läsa transkriptionen av intervjuerna dock har 

intervjuerna kompletterats av miljöstyrningsrådets undersökning av företagen, där liknande 

frågor ställts. Detta har gjort att författarna haft en viss möjlighet att jämföra svaren och 

bestämt rimligheten i uttalanden. 

Studiens resultat är tillämpbara då två företag med olika synsätt och affärsidé undersökts samt 

jämförts med tidigare forskning. Författarna har dock varit försiktiga i sina slutsatser. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

I den här studien har en kvalitativ analys applicerats på de tidigare intervjuerna. Syftet med 

den kvalitativa analysen är att förstå det specifika innehållet och därför inte mäta frekvensen i 

fenomenet. (Smith et al. 1995). Förståelsen av det valda fenomenet kan på så sätt undersökas 

utifrån deltagarnas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.6 Kritisk granskning 

4.6.1 Metodkritik 

Författarna till studien hade inte möjlighet att träffa de intervjuade från företagen personligen, 

eftersom de intervjuade är lokaliserade i Danmark. Detta kan påverka studien negativt 

eftersom det är lättare att få en personlig kontakt och skapa ett förtroende mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkman, 2009, s. 144).  

I studien intervjuades endast en person från varje företag, vilket gör att det bara blir en 

uppfattning som refereras. Detta kan påverka studien reliabilitet och validitet eftersom det då 

är svårt att veta hur väl informationen stämmer och om annan viktig information inte kommit 

fram. Detta har i viss mån förbättrats genom att sekundärkällor även använts. Reliabiliteten 

och validiteten kan också påverkats eftersom de båda företagen är måna om sitt rykte gällande 
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dessa frågor och därmed kanske ger en förskönad bild av verkligheten. Detta kan också 

förstärkts eftersom företagen och de intervjuade inte är anonyma. Då intervjuguiden innan 

intervjun skickades till respondenterna, och då företagets rykte är en faktor finns då en risk att 

de intervjuade personerna hade förberett svaren och då inte blev lika personliga.  

Intervjuerna var på engelska, vilket är både de intervjuade och författarna som intervjuades 

andraspråk, vilket kan göra att översättningen kan påverka att betydelser av ord missuppfattas.  

Antalet företag som undersöktes i studien kunde också varit fler för att få en bättre 

uppfattning om det finns fler sätt att arbeta. Då studien var kvalitativ och huvudsyftet med 

studien var att få en djupare förståelse för ett arbete som kan vara mycket omfattande gjorde 

tidsbristen att författarna ansåg det viktigare att fokusera på endast två företag. 

4.6.2 Källkritik 

Förkunskap och teorier valdes med relevans och aktualitet som faktorer. Dock gjorde 

tidsbristen att en del artiklar och böcker kan ha missats och inte var med i urvalet.  

Företagen valdes utifrån kriterium att företaget ska kunna vara ett gott exempel för hur arbetet 

kan se ut. Detta kan vara ett kriterium som är svårt att definiera, därför valdes företagen 

genom att studera organisationer och myndigheter som är inriktade på den här typen av 

frågor. 

5. Empiri 

Detta kapitel presenterar den information som författarna fått genom att undersöka de två 

företagen genom intervjuer, hemsidor och dokument. 

5.1 Mater Design 

Etablerat: 2006 (Mater Design, http://www.mater.dk/default.asp?id=339, 2012-05-24). 

Produkt/vara: Utvecklar och marknadsför möbler, belysning, och hemaccessoarer som vaser, 

krukor, muggar, lampor och barstolar (Mater Design, 

http://www.mater.dk/default.asp?id=339, 2012-05-24). 

http://www.mater.dk/default.asp?id=339
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Anställda: Företaget har fem anställda i Danmark, USA och Indien samt ett samarbete med 

nio danska och internationella designers. Mater Design äger inga egna fabriker utan arbetar 

med ett flertal leverantörer (Mater Design, http://www.mater.dk/default.asp?id=339, 2012-05-

24). 

Vision: Mater Design har en stark vision att skapa en tidlös design baserat på en etisk 

affärsidé. De kombinerar exklusivt avancerade tillbehör till hemmet med arbetsmetoder som 

stöder människor, lokala traditioner, hantverk och miljö (Mater Design, 

http://www.mater.dk/default.asp?id=339, 2012-05-24). 

5.1.1 Företagets uppförandekod 

Mater Design slår fast att alla de miljoner produkter de använder har miljömässiga, etiska och sociala 

konsekvenser. Vissa produkter har stor inverkan och vissa produkter har mindre påverkan. Mater 

Design vill skapa design som är etisk, hållbar och med ett socialt ansvartagande. Detta arbete ska vara 

utifrån de riktlinjer FN har lagt fram.  

De slår fast att de stödjer FN:s riktlinjer för socialt ansvarstagande, FN:s mänskliga rättigheter samt 

den internationella arbetarorganisationens principer om rättigheter för arbetare. (Mater Design, 

http://www.mater.dk/default.asp?id=352, 2012-05-27) 

5.1.2 CSR- kompassens kartläggning av Mater Designs arbete med 

CSR 

Mater Designs största utmaning gällande CSR i leverantörsleden är att bevara lokala 

hantverkstraditioner genom att anlita småföretag. Mottot är att det går att förena tidlös design 

av hög kvalitet med socialt ansvar (CSR-kompassen Mater Design, http://privat.csr-

kompassen.se/mater-0, 2012-05). 

Ambitionsnivå 

Utgångspunkten för Mater Design har varit att skapa ett företag med målsättning att integrera 

socialt ansvar i hela kedjan, från leverantörskedjan till marknadsföringen. Arbetet är också 

integrerar i företagets affärsidé (CSR-kompassen Mater Design, http://privat.csr-

kompassen.se/mater-0, 2012-05). 

Kartläggning av risker 

Mater Design har fokuserat på rättvis handel, återvinning och ansvarsfull användning av 

material. Därför inledde företaget bara samarbete med leverantörer där detta ansågs möjligt. 

http://www.mater.dk/default.asp?id=339
http://www.mater.dk/default.asp?id=339
http://www.mater.dk/default.asp?id=352
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
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De valde även företag de trodde i framtiden skulle ställa samma krav på socialt 

ansvarstagande som Mater Design ställer (CSR-kompassen Mater Design, http://privat.csr-

kompassen.se/mater-0, 2012-05). 

Uppsättning av krav 

Mater Design tog hjälp av CSR- kompassen för att ta fram ett arbete med CSR. De började 

med att sätta upp en uppförandekod. Man tog också hjälp av organisationen Suzbiz India 

(CSR-kompassen Mater Design, http://privat.csr-kompassen.se/mater-0, 2012-05). 

Utvärdering av leverantörer 

Mater Design använde från början externa organisationer och aktörer för att göra oberoende 

bedömningar av leverantörerna, detta eftersom de från början inte hade så stor kunskap om 

detta. De var också inställda på att arbetet med CSR skulle vara resurskrävande men att det på 

lång sikt skulle vara lönsamt. Mater Design lånade ut pengar om det behövdes till 

leverantören för att kunna genomföra förändringar som krävdes, de betalade sedan ett överpris 

för produkterna till lånet var betalat. De anser dock att leverantören måste inse att arbetet med 

CSR är lönsamt, först då kommer de kunna implementera förändringarna eftersom de då är 

motiverade. Företaget anpassar även produkter för att arbetet ska kunna bli så bra som möjligt 

(CSR-kompassen Mater Design, http://privat.csr-kompassen.se/mater-0, 2012-05). 

Löpande förbättringar och kommunikation av insatser och resultat 

Mater Design utvecklar ett samarbete med sina leverantörer genom att finansiera en del av 

förbättringarna gällande CSR. De blir genom detta ett gemensamt arbete där leverantören 

själva ser fördelarna och vill fortsätta utveckla arbetet. Det är också en del av Mater Designs 

koncept att utveckla nya produkter som tar hänsyn till socialt och miljömässigt 

ansvarstagande, vilket för arbetet framåt. 

Det är också tack vare affärsidén och marknadsföringen som kunder efterfrågar företagets 

produkter, vilket gör att det bli viktigt att kommunicera ut budskapet. De anser också att de 

har ett ansvar att vara öppna och tillåta insyn i och med detta (CSR-kompassen Mater Design, 

http://privat.csr-kompassen.se/mater-0, 2012-05). 

 

 

http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
http://privat.csr-kompassen.se/mater-0
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5.1.3 Intervju med Henrik Marstrand, VD på Mater Design 

Hur ser Mater Design på CSR? 

Anledningen till att Mater Design inriktade sig på ett synsätt med inriktning på CSR, berodde 

på att de reflekterade över utförda marknadsanalyser som visade att CSR var en starkt 

växande trend som kunder allt i framtiden kommer att attraheras utav. Mater Designs 

inriktning på CSR grundades av att de såg en affärsmöjlighet i detta, det fanns inga personliga 

eller etiska tankar bakom beslutet utan det togs då företaget såg lönsamhetspotential i 

affärsidén. För att företaget ska kunna arbeta med CSR så måste de, enligt Henrik Marstrand, 

följa marknadsmässiga villkor, därför är det avgörande att CSR är en vinstdrivande 

mekanism. Henrik Marstrand säger att ”Om man som företag inte säkrar en lönsam 

leverantörskedja eller en lönsam värde kedja så kommer du inte att kunna överleva.”. Att 

arbeta med CSR måste därför vara av en affärsdriven motivering, menar han. 

Mater Design anser att produktionen inte ska få sätta spår på naturen, utan att planeten ska bli 

lite bättre än innan lansering av en ny produkt. Ett exempel är när företaget lanserar en ny 

stol. De måste då försäkra sig om att produktionssättet kommer bidra till att miljön blir lite 

bättre än hur det var innan. Den här affärsidén skapar en positiv fördel för miljön vilket 

företaget förmedlar till media som i sin tur förmedlar det vidare till samhället, vilket ger 

företaget ett gott rykte.  

Då Mater Design inte enbart vänder sig till kunder med etik och moral som avgörande 

anledning till köp, så nämner de sällan begrepp som ”Fairtrade” och hållbarhet på produkter 

på den egna hemsidan. Vill en kund köpa en produkt av etiskt och moraliska aspekter så är det 

bra, om kunden vill köpa produkten därför att den är snygg så är det lika bra. Exempel på 

områden där Mater Design säljer produkter där inte hållbar utveckling är ett säljargument i 

samma utsträckning är Taiwan, Kina och Singapore. CSR kan sammanfattningsvis sägas är 

väl rotat i Maters Design affärsverksamhet, men det är inget de pratar om varje dag.  

Hur arbetar Mater Design med CSR? 

Mater Design arbetar utifrån att arbetet med CSR drivs av ett vinstdrivande syfte och att detta 

syfte krävs enligt företaget för att det ska fungera. Då man måste titta på hela företagets 

värdekedja och att denna i sin helhet skall vara vinstdrivande.  

Vid start lade Mater Design ett par år på efterforskning kring företagets värdekedja. De tittade 

främst på länder i fattigare delar av världen för att få ett lägre pris på produktionen och på det 
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sättet få en bättre möjlighet till vinst. Detta arbete tog lång tid då flera aspekter behövde tas i 

beaktande. Dels att produktionspriset skulle bli så lågt som möjligt, dels faktorer som 

påverkade den kvalitet som Mater Design ville erbjuda samt att det skulle finnas ett 

engagemang till att vilja följa de kriterier som Mater Design satt upp i sin uppförandekod.  

Mater Design träffade ett flertal potentiella underleverantörer och diskuterade hur ett 

samarbete skulle kunna se ut. Vissa av dessa fick de kontakt med genom rekommendationer 

eller på andra sätt. Mater Design bildade ganska fort uppfattningar om huruvida det var 

möjligt att arbeta med leverantören och på hur lång sikt samarbetet skulle kunna sträcka sig. 

Mater Design hade krav på kvaliteten och på underleverantörens syn på CSR. Det skulle 

också vara ett erbjudande där Mater Design skulle få tillräckligt stora marginaler för att vara 

vinstdrivande. 

Indien blev ett av valen av länder för produktion, där Mater Design idag har den största delen 

av sin produktion. Den största anledningen till att valet föll på just dessa leverantörer var att 

Mater Design ansåg att de förstod sig på form, design och kvalitet. En stor anledning till detta 

var att det fanns ett stort kunnande om hantverk i denna region. Det var tankesättet hos 

leverantören som var det viktiga för Mater Design.  

Henrik säger att leverantören måste förstå deras produktionsfilosofi. Mater designs 

produktionsfilosofi är att arbeta med hantverkare och hantverk som har svårt att överleva på 

grund av den globala ekonomin. Då finns det en historia kring det som är intressant som 

Mater Design kan sälja in hos deras kunder.  

Henrik Marstrand tar upp exemplet Indien där de lanserade sin höga barstol som de redan 

visste var mycket attraktiv av marknaden. Den är helt handgjord vilket gör att hantverkarna i 

regionen kan fortsätta med sitt hantverk och eftersom den är handgjord krävs det ett visst 

omhändertagande av hantverkaren. Anledningen att titta på de anställdas arbetsförhållande 

blir då naturligt i ett affärsmässigt perspektiv. Det finns ur Maters Designs perspektiv bara ett 

visst antal människor som klarar av att utföra arbetet till den goda kvalitet som Mater Design 

vill ha. Vissa delar av stolen är gjorde på ett speciellt sätt som bara vissa hantverkare klarar 

av. Mater Design vill inte riskera att dessa personer till exempel börjar arbeta på en annan 

fabrik eftersom de då behöver börja om från ruta ett och träna upp en annan hantverkare till 

att producera deras produkt. Därför blir det ur en affärsmässig synvinkel intressant att titta på 

hur de behandlas och betala lite extra till dem.  
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Ett annat projekt Henrik Marstrand tar upp är produktionen av en serie med matbord Mater 

Design lanserade 2011. Dessa matbord produceras av återvunnen ”teak” samt träavfall från 

produktionen av andra produkter. Teak är svårt att få tag på och dyrt så det är bra ekonomiskt, 

pressen kan relatera till det som en bra historia att skriva om och Mater Design själva kan 

relatera till som en god handling menar Henrik Marstrand. Produktionen av dessa bord hade 

inte varit möjlig om inte Mater Design hade implementerat ett träningsprogram för 

underleverantörerna där de fick lära sig teknikerna bakom att återvinna materialet och hantera 

det. Denna teknik att återvinna material har Mater Design också lärt ut och implementerat på 

andra sätt i fabrikerna.  

 

Ett annat exempel är Maters Designs produktion av barstolar som renderar en stor mängd 

restmaterial, som antingen kastas, eller tas om hand av arbetarna som tar hem virket och 

använder det för att värma upp hus och laga mat. Detta brukar också vara en del av deras lön. 

Mater Design såg en möjlighet att implementera ett program där arbetarna får lära sig ta vara 

på detta restmaterial och klassificera trät i a, b och c klasser, där man kan använda de sämre 

klasserna till att elda med hemma och det a-klassade materialet till göra små produkter utav. 

Dessa produkter som är små skålar och andra små föremål, finns inte i Maters Designs 

ordinarie produktkatalog utan säljs till turister på fabriksorten. Dessa säljer arbetarna själva 

och får hela förtjänsten av, vilket gör att de kan dryga ut sin ekonomi. På detta sätt menar 

Henrik Marstrand att man ökar arbetarnas kunskap och lär dem att ta tillvara på allt material. 

Det får också enligt Henrik Marstrand arbetarna att bli mer motiverade och ger Mater Design 

en ekonomisk vinning. Detta eftersom arbetarna vill ha mer restmaterial och producerar därför 

stolarna mer effektivt vilket ger en lägre kostnad för produktionen för Mater Design. Det är 

enligt Henrik också en anledning till att han som VD kan sitta i Danmark och vara i alla fall 

ganska säker på att arbetarna på fabriken jobbar mot samma mål som Mater Design gör, vilket 

han säger är återvinning och resthantering.  

Andra delar av träningsprogrammen Mater Design genomfört på denna fabrik är att jobba 

med vattenbaserade material, såsom färger. Detta har gjort att arbetarna blivit friskare 

eftersom det kan vara farligt att dagligen arbeta med kemikalier. Det Mater Design då har 

gjort är att kartlägga hur många sjukdagar fabriken hade en period innan implementeringen av 

detta jämfört med efter och kunnat visa fabriksägarna att sjukdagarna har minskat vilket gjort 

att fabriken kunnat vara mer produktiv. Då menar Henrik att fabriksägarna själva kunnat se att 

en sådan förändring bidrar till deras egen vinst och alltså är positiv. På samma sätt har Mater 
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Design även arbetat med effektivisering på fabrikerna, med så kallas LEAN- filosofi vilket 

betyder att hela fabriken gås igenom för att se var man kan effektivisera för att öka 

marginalerna samt att hjälpa till med att effektivisera kassaflödet på fabriken för att frigöra 

kapital och öka vinsterna. Detta har i sin tur lett till att fabrikerna till exempel kunnat 

investera i ny mer effektiv och mer miljövänlig utrustning. Dessa förbättringar har enligt 

Henrik gagnat båda parter ur ett ekonomiskt perspektiv samt förbättrat arbetsmiljön på 

fabrikerna.  

Av en del av den ekonomiska vinning dessa förbättringar möjliggjort, har en intern fond 

skapats hos leverantören. Där arbetarna på fabriken kunnat ansöka om pengar till ändamål 

som förbättrat deras liv. Sådana saker har kunnat vara bidrag till bröllop som i Indien är en av 

de stora kostnader en familj har eller bidragit till att reparera en motorcykel som en arbetare 

behövt för att kunna ta sig till jobbet.  

Henrik anser att leverantörerna har sett positivt på utvecklingen när Mater Design har varit 

beställare eftersom de kunnat se den utveckling som skett på fabriken. När Mater Design lade 

sin första beställning till fabriken i Indien så var de 80 personer som tog hand om en 

beställning på 20 stolar. I år lade Mater Design order på 3000 stolar, vilket gör att fabriken 

och dess anställda själva ser vilka framsteg de har gjort. 

Vilka utmaningar har Mater Design stött på under implementeringen av CSR i 

leverantörskedjan? 

Då infrastrukturen i till exempel Indien inte är tillfredsställande så hjälpte Mater Design till 

med vattentillförseln runt omkring deras fabrik i en region.  Detta för att hälsan hos de 

anställda skulle förbättras. Detta var något som var väldigt tidskrävande, innan det kunde 

genomföras och innan företaget kunde se positiva skillnader med lägre frånvaro. Vissa projekt 

har visat sig ta för lång tid innan de blir lönsamma, eller för dyrt och därför har Mater Design 

blivit tvungna att avbryta projektet. 

Ett projekt som tvingades att stänga ned, var ett projekt med 50 stycken kvinnliga vävare som 

hemifrån skulle väva delar utav en produkt. Men på grund av kulturen som finns i Indien där 

kvinnor tar hand om de flesta hushållssysslorna och männen inte vill att kvinnorna skulle 

arbeta, samt att kvaliteten inte var konstant gjorde att det inte gick att fortsätta projektet.  

Henrik Marstrand menar att det i slutändan är priset och kvaliteten som är avgörande för hur 

arbetet ska se ut. Exempelvis så ger arbete från hemmet inte samma standard jämfört med 

arbete i en fabrik. 
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Kulturella skillnader är också ett problem för företaget menar Henrik Marstrand, exempelvis 

har indierna inte samma syn på ledtider (tiden att producera en produkt) och förseningar som 

den västerländska affärsvärlden. Ledtider följs inte på samma sätt, förseningar ses inte som ett 

stort problem och de har ett ”jaja, vi får se vad som händer imorgon” mentalitet. Detta skapar 

problem för företaget som har krav från sina kunder att leverera efter utsatt tid. För att komma 

runt detta problem så sätter företaget ett tidigare datum för leveransen från fabriken än vad 

kunden begär, för att kunna ha marginaler. Men detta leder till att fabriken får ett stressigare 

produktionstempo vilket kan generera att policys, som rör socialt och miljömässigt ansvar, 

påverkas. Men för Mater Design så är det viktigaste att inte riskera att bli sena med leverans 

till kund.  

De kvalitets och miljökrav som Mater Design tar hänsyn till gör även att de tvingas tacka nej 

till många designförslag på produkter då dessa inte går att genomföra på ett tillräckligt bra sätt 

genom hela kedjan. Uppskattningsvis ett av femtio designförslag lyckas genomföras, bland 

annat beroende på de tekniker som krävs, de råvaror som krävs eller möjligheter till kontroll 

av underleverantörer. De förslag som faktiskt blir verklighet går igenom många processer i 

leverantörskedjan.  

5.2 Orana 

Etablerat: 1999 

Produkt/vara: Produktion, utveckling och försäljning av fruktbaserade halvfabrikat 

(http://privat.csr-kompassen.se/orana hämtat 2015-05-21). 

Anställda: Cirka 200, 50 på huvudkontoret i Danmark och resterande på dotterbolag i 

Vietnam, Indien, Egypten och Malaysia (http://privat.csr-kompassen.se/orana hämtat 2015-

05-21). 

Leverantörer: Från hela världen (http://privat.csr-kompassen.se/orana hämtat 2015-05-21). 

Vision: Orana utvecklar skräddarsydda produkter och lösningar med hög kvalitet för olika 

marknader baserat på de krav och priser som passar marknaden. 

(http://orana.eu/companyprofile1.html, hämtat 2012-05-24) 

http://privat.csr-kompassen.se/orana
http://privat.csr-kompassen.se/orana
http://privat.csr-kompassen.se/orana
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5.2.1 Företagets uppförandekod 

Oranas policy för CSR förklarar att företaget är hängivna åt att uppnå hållbarhet i företagets 

alla aktiviteter och att applicera en hög etisk standard. Detta för att säkra långsiktig framgång 

för Orana och dess intressenter. Därför har företaget uppfört en policy som anger minimum 

krav på de underleverantörer som Orana använder. Kraven är baserade på FN:s riktlinjer för: 

 Sociala praktiker  

 Arbetsmiljö 

 Miljö 

 Ledningssystem 

Riktlinjerna för dessa förklarar att underleverantörer inte får använda barnarbete, tvingat 

arbete, ge arbetarna en dräglig lön, rätt att organisera sig och inte bli diskriminerade av olika 

anledningar. Den förklarar också att underleverantörerna ska ge arbetarna en säker arbetsmiljö 

samt följa lagar och regler gällande miljö. Leverantörerna måste även följa alla lagar, inte 

använda mutor samt hantera personliga uppgifter på ett sätt som inte kränker arbetarna 

(http://www.orana.eu/ORANA_Supplier_Code_of_Conduct.pdf, 2012-05-04). 

5.2.2 CSR- kompassens kartläggning av Oranas arbete med CSR 

Orana anser att deras största utmaning, gällande CSR i leverantörsledet är att de handlar med 

leverantörer i hela världen, vilket gör att de måste ta många landspecifika hänsyn. Dessutom 

påverkas fruktmarknaden av säsongsarbete som innebär särskilda krav. 

Ambitionsnivå 

Oranas arbete med CSR utgår från den ”uppförande kod” de satt upp, eftersom de anser att det 

blir enklare att se vilka målsättningar företaget skall ha. De har också försökt att implementera 

tankesättet i organisationen och därmed få alla engagerade i frågorna. 

Kartläggning av risker 

När arbetet med CSR påbörjades på företaget genom att vissa kunder ville se en 

uppförandekod och strategi för det sociala arbetet, började Orana gräva djupare i sina 

leverantörsled. De insåg att det fanns risker att i framtiden förlora kunder samt att det hörde 

ihop med att säkerställa kapacitet, kvalitetsutveckling samt leveranssäkerhet. De började då 

dela in sina leverantörer i olika riskgrupper.  

http://www.orana.eu/ORANA_Supplier_Code_of_Conduct.pdf
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Uppsättning av krav 

Orana tog hjälp av CSR- kompassen, som är en del av miljöstyrningsrådet, att ta fram vilka 

krav och hänsyn det bör ha med i sitt arbete med CSR. De tog också med sina egna 

erfarenheter och kunskap. 

Utvärdering av leverantörer 

Orana har under processen insett att det är viktigt att ta hänsyn till lokala förhållanden i 

enskilda länder även om riktlinjerna gäller för hela världen. I Indien har företaget till exempel 

tagit hänsyn till kastsystemet genom att sätta fokus på detta i rekrytering till sitt Indiska 

kontor. 

Löpande förbättringar och kommunikation av insatser och resultat  

Oranas kunder frågar oftast om uppförandekoden vilket därför hamnat i fokus i arbetet med 

CSR. Oranas arbete med CSR är förankrat i organisationen vilket gör att det blir en 

samstämmighet med vad man kommunicerar externt och vad man kommunicerar internt. 

Bolaget har också sett en utveckling sedan starten av arbetet eftersom kunder idag har högre 

krav gällande CSR (http://privat.csr-kompassen.se/orana, 2012-05-24) 

 

5.2.3 Intervju med Betina Moldt, Project / Administration Manager 

Hur ser Orana på CSR? 

Orana har sedan 2006 arbetat efter en CSR policy och uppförandekod. Detta arbete inleddes 

då ett par av företagets största kunder efterfrågade detta. De ställde inte något ultimatum på 

företaget men då ledningen efter önskemålen inlett arbetet. Började de själva reflektera över 

att denna fråga var viktigt för dem själva som personer samt att de såg en generell trend som 

uppkommit och som de ville följa med i. Innan policyn implementerades så fick 

nyckelpersonalen godkänna om de kunde arbeta efter detta arbetssätt. Orana ville genom att 

göra små interna åtgärder även få personalen att börja tänka på frågorna. Detta kunde till 

exempel vara att släcka belysning efter arbetsdagen, eller när det var soligt ute. Orana anser 

att alla människor har en uppgift i att försöka göra miljön bättre. Därför trycker de på att deras 

medarbetare ska göra insatser, stora som små. Det viktiga var att ha en intern process där de 

övertygade sina anställda att detta var rätt sak att göra.  

http://privat.csr-kompassen.se/orana
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För företagets del var denna övergång till att jobba efter en CSR-policy inte så dramatisk, då 

många av de riktlinjer som de fick med policyn redan följdes, men som inte fanns nedskrivna. 

På detta sätt så blev Oranas arbete med CSR mer strukturerat när de fick en mall att utgå ifrån. 

Genom att ha ett ramverk i och med sin uppförandekod så kunde företaget också strukturera 

sitt arbete med sina leverantörer på ett bättre sätt. 

Orana vill fortsätta med CSR och fortsätta att sätta upp framtida mål. Nästa steg företaget vill 

ta är att om några år ha en certifiering för CSR och ha bättre policys genom kvalitetsstyrning. 

De siktar på att nå detta inom de närmsta två till tre åren, samt att fortsätta med ständiga 

förbättringar inom detta område. Hittills har allt arbete skett internt, inga externa 

organisationer har tagits till hjälp och så kommer det att fortsätta. Orana är ett litet bolag där 

de inte kan ha personal som jobbar endast med frågor som rör CSR utan det måste ligga på 

flera personer som till en viss del jobbar med CSR utöver sina andra arbetsuppgifter. Det är 

det enda sättet det kan fungera på, de kommer ha andra ansvar också, men även arbeta med 

CSR. Företaget måste väga vilket arbete som är viktigast, om det till exempel står mellan att 

lägga krafterna på att få en ny kund eller på att förbättra sig på områden gällande CSR. ”Våra 

resurser är begränsade” säger Betina Moldt. 

Hur arbetar Orana med CSR? 

Betina Moldt Petersen menar att det viktigaste för Orana är att ha en dialog med 

leverantörerna. Eftersom att när man tittar på aspekter kring CSR finns en risk att leverantören 

visar det de tror Orana vill se. Knepet menar hon är att ha dialog och visa vad företaget vill 

göra och att leverantörerna är intresserade av CSR och vill arbeta med det. 

Det främsta hjälpmedel Orana har till sitt förfogande är den ”uppförande kod” som de 

utarbetat. Detta är ett hjälpmedel både för Orana internt och för företaget när det arbetar med 

sina underleverantörer. Det kan här också vara problematiskt eftersom de produkter Orana 

handlar med kan vara kritiska i sig själva, vilket utgör utmaningar i kvalitetsarbetet, vilket kan 

göra det svårare att lägga fokus på CSR frågor. 

Orana arbetar mycket med kvalitet och förbättringsarbete mot sina leverantörer där de 

försöker få in CSR som en aspekt. 

Betina Moldt Petersen anser att bolaget är ett litet eller mellanstort företag, vilket för med sig 

att det ibland kan vara svårt att få med leverantörerna på de stora förändringarna. Hon menar 

att det är skillnad om man står för 80% av beställningarna från en leverantör jämfört med om 

man skulle stå för 1% av beställningarna. Om bolaget är en stor kund hos leverantören är det 
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mycket enklare att få till förändringar, som till exempel förändringar när det gäller socialt och 

miljömässigt ansvartagande. Hon menar också att det gör att företaget inte kan ha personal 

som arbetar endast med CSR utan att det måste ske utöver de vanliga uppgifter en anställd 

har. 

I företagets policy står det att Orana inte accepterar barnarbete. Upptäcker Orana att det finns 

barnarbete hos underleverantören så avbryter företaget samarbetet med underleverantören 

genom att säga till denna att detta är oacceptabelt. När företaget vid besök upptäcker mindre 

kritiska punkter, såsom att energiförbrukningen är lite för hög eller att företaget skulle vilja att 

underleverantören ska se till att det finns en nödutgång på fabriken kommer företaget agera på 

ett annat sätt. De kommer då lägga fram sina önskemål till leverantören och visa att det finns i 

sin uppförandekod. De kommer sedan vid nästa besök följa upp huruvida fabriken har följt 

detta eller inte. Betina Moldt Petersen säger att företaget ibland kan ställa krav och ibland inte 

kan det, utan då får de försöka gå andra vägar för att uppnå sina mål. Det handlar enligt henne 

om att veta sin plats i leverantörskedjan. Företaget vill få ”ringar på vattnet” menar hon, detta 

innebär att företaget måste bli bättre i alla led. Hon säger att det är bättre att få igång en 

förbättringsprocess hos underleverantören istället för att bara ställa höga krav och inte få 

någonting gjort. Det ska vara en ständig process. Förbättringsprocessen får dock inte gå för 

långsamt, gör underleverantören något som företaget inte kan acceptera, kommer de att 

resonera kring ifall de ska svartlista underleverantören. Betina Moldt Petersen menar att det är 

viktigt att företaget inte accepterar allt, även om en förbättringsprocess är startad, det får inte 

gå för långsamt. Hon fortsätter att poängtera hur viktig företagets beställningsandel är hos 

underleverantören när det handlar om att få igenom krav. 

Orana försöker att ha större delen av produktionen i länder där produktionen har en lägre 

kostnad, till exempel i Asien. Ett exempel är som nämnts Vietnamn där Orana ville göra en 

specifik produkt, med motiveringen att då Orana kommer till Vietnamn och tjänar pengar där, 

så kommer lön att gå till vietnamesiska arbetare och skatt att gå till den vietnamesiska staten.  

Vilka utmaningar har Orana stött på under implementeringen av CSR i 

leverantörskedjan? 

Det Orana kom på var att genom att bestämma en policy och en uppförandekod så blev det 

enklare att se var de behövde agera och vem som behövde göra vad. Före CSR-policyn så var 

det väldigt abstrakt och det var väldigt komplext på ett sätt då man inte hade en komplett 

överblick. Betina Moldt menar att företaget inte visste vad de egentligen gjorde, men genom 
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att bestämma allt efter en uppförandekod så blev Orana väldigt medvetna om vilka 

prioriteringar de behövde göra och vilka delar de ville marknadsföra. 

Ett exempel är när Orana krävde av en leverantör att de skulle installera duschar så att 

arbetarna kunde duscha efter jobbet. Dessa duschar användes aldrig eftersom arbetarna 

föredrog att bada i sjön efter jobbet som de alltid annars hade gjort. Så det som hände här var 

att Orana påtvingat leverantören extrakostnader som inte hade någon som helst positiv 

påverkan. Detta var alltså bortkastade pengar. 

Industrier och länder är olika, därför insåg Orana att de måste göra undantag och ändringar 

beroende på vilken produkt det gäller eller vilket land leverantören finns i. "För att få det att 

fungera måste man tänka på detta" säger Betina Moldt. Vissa saker som funkar i ett land 

kommer inte alls fungera i nästa land. 

I Indien så fick till exempel företaget ändra på punkter i policyn om diskriminering eftersom 

det var en så stor och svår fråga att vårt Indiska kontor fick ta hand om det på andra sätt 

istället. Problemet skulle lösas men de fick titta på var och hur de bäst kunde lösa problemet. 

Uppförandekoden säger tydligt att all diskriminering är förbjuden. 

I Vietnam hade Orana stora problem med korruption. De Vietnamesiska bolagen har monopol 

på socker, företag får inte importera detta. Problemet för Orana var att de behövde brunt 

socker vilket inte tillverkas i Vietnam, men får alltså inte heller importeras. Orana ville 

producera produkten i Vietnam men kunde inte, på grund utav att vietnamesisk lag hindrade 

det.  Orana fick lägga denna tillverkning i Danmark istället. Senare uppdagades att genom att 

ge lite pengar under bordet så hade detta problem lösts väldigt snabbt eftersom det finns stor 

korruption i Vietnam. Oranas uppförandekod hindrar dock detta vilket gjorde att Orana blev 

tvungna att lösa problemet den ”långa vägen”. Genom danska myndigheter och den danska 

ambassaden löstes till slut problemet men det tog väldigt lång tid, och kostade väldigt mycket 

pengar. ”Ett brev med pengar hade blivit mycket, mycket billigare, men våra riktlinjer 

hindrade som sagt detta” säger Betina Moldt.  
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6. Analys 

Under analysdelen har artiklar, intervjuer och uppförandekoder analyserats mot teorin. 

Analysen har delats upp i olika teman som funnits i empirin.  

6.1 CSR-strategi och motiv 

Mater Design har valt att arbeta efter en CSR-policy av en affärsmässig anledning. Genom att 

använda sig utav CSR i sin marknadsföring såg de potential till att kunna tjäna pengar. Henrik 

Marstrand säger i intervjun att det från början var av strikt affärsmässiga anledningar som 

företaget började arbeta med CSR. De såg att detta var något som konsumenterna efterfrågade 

och vilket de trodde kunde särskilja företaget från konkurrenterna. Det har som Henrik 

Marstrand säger i intervjun, inget med deras personliga moral eller etik att göra utan endast 

med vinstintresse. Detta kan relateras till teorin som Crane och Matten beskriver, om vilka 

motiv och strategier företag använder sig utav när de ska arbeta med CSR. Företaget är 

proaktiv i sin ambition, eftersom de tjänar pengar på CSR. Detta gör att de väljer en strategi 

som ska vara tillräckligt bra för att uppfylla motivet. Henrik Marstrand menar att deras 

ambition att tjäna pengar som motiv för att arbeta med CSR, är anledningen till att de lyckats 

så bra. De har varit tvungna att bibehålla en god CSR- profil för att kunna fortsätta med 

affärsidén om etiska designmöbler. Henrik Marstrand påpekar dock under intervjun att 

vinstintresse går före etik så deras proaktiva syn på CSR kan hindras av detta, vilket han 

också påpekar att det vid tillfällen gjort. 

 

Detta kan kopplas till intressentmarknadsföringen och de fem punkter Smith och Palazzo et 

al. (2010) tar upp är viktiga enligt denna modell. Då företaget egentligen bara vill tjäna 

pengar, måste de ändå se till alla intressenter. I detta fall är det kunder som förväntar sig 

etiska möbler och leverantörer som av kunderna förväntas vara nöjda.  Henrik Marstrand 

påpekar också under intervjun att leverantörerna inser att när Mater Design tjänar pengar, 

tjänar de i sin tur också pengar. På detta sätt kombinerar Mater Design de olika 

intressenternas intressen. Skillnaden här gentemot Smith och Palazzo et al. (2010) 

intressentmodell är att teorin bygger på en defensiv mekanik där företaget vill undvika 

motreaktioner medans Mater Design gör det av anledningar som är av en mer aktiv natur. 

Mater Design vill tjäna pengar och göra sina kunder och intressenter nöjda. Vilket leder till att 
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företaget måste titta på hela försörjningskedjan och göra alla intressenter nöjda, för att kunden 

i sin tur ska bli nöjd. Kan det vara som Henrik Marstrand säger, att ett företag endast kan 

lyckas bra med ett socialt och miljömässigt ansvarstagande, när motivet är att tjäna pengar?  

 

Det andra företaget, Orana, implementerade sitt arbete med CSR av en annan anledning än 

Mater Design. I Oranas fall var det externa påtryckningar som var huvudorsaken till att de 

valde att börja arbeta med frågor som rör CSR. Det vill säga ett defensivt utgångsläge som 

Crane och Matten (2007, s53) beskriver det. Önskemålen kom från Oranas kunder, att Orana 

borde ha en så kallad uppförandekod och detta drog igång en process hos Orana att börja 

arbeta med CSR. I denna process växte det fram en mer proaktiv inställning till CSR. 

Önskemålen som kom från kunderna var inga absoluta krav men företaget insåg när de 

arbetade med idén att det var något som både låg i tiden hos kunderna, men också något 

företagsledningen insåg var viktigt för dem själva. De intog i och med detta en mer proaktiv 

roll, inte bara för intressenterna utan också för att göra som Betina Moldt på Orana säger, 

"göra världen lite bättre", det vill säga mer än vad normerna säger att företaget måste göra. 

Det vi kan se med detta, är att Orana arbetar efter än filosofi att företagandet inte bara handlar 

om att addera ekonomiskt värde. Företaget vill även addera värde i form av en bättre miljö 

som kan kopplas till modellen the tripple bottom line (Crane & Matten, 2007 s.57). Orana har 

insett hur de som företag påverkar miljön och vill göra en skillnad för att framtida 

generationer ska få samma möjligheter som dagens. De satsar på långsiktighet med sina 

leverantörer för att få långvarig lönsamhet som samtidigt leder till förbättrad hållbar 

utveckling då Orana kommer med förbättrings punkter som de vill att leverantörerna ska 

åtgärda. Orana arbetar även för att arbetsmiljön ska bli bättre, därmed har de utöver ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv även ett socialt perspektiv i sitt arbete med 

leverantörer. Betina Moldt förklarar att Orana vill att deras värderingar ska sprida sig och på 

det sättet göra världen till en bättre plats. 

Här kan vi se en skillnad gentemot Mater Design. Henrik Marstrand förklarar att företaget 

gärna vill att företagets projekt leder till att världen blir lite bättre, men att det är en effekt av 

något som samtidigt ger lönsamhet. Likheterna mellan Orana och Mater Design är att både 

vill arbeta proaktivt (Caroll, 1979) men att de gör det med olika motiv. 
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6.2 Kommunikation 

Det som både Mater Design och Orana har gemensamt är att de båda eftersträvar att visa 

deras leverantörer att de själva tjänar på att använda sig utav miljövänliga och etiska 

arbetsmetoder och material. I Mater Designs arbete med leverantörer så har de försökt 

implementera sin produktionsfilosofi och visa på att genom att följa denna så kommer även 

leverantören att kunna tjäna pengar. Detta gör att företaget gör stickkontroller men inte 

ständigt anser sig behöva kontrollera leverantörerna då det är en win-win situation.  

Att starta en ny relation med en leverantör görs först då Mater Design känner att det finns 

möjlighet att kunna arbeta i framtiden med denna leverantör och att underleverantören förstår 

sig på Mater Designs filosofi. Detta sker genom att låta förarbetet innan en ny leverantör väljs 

ut eller ett nytt projekt startar, ta den tid som krävs. Mater Design låter förarbetet ta denna tid 

och ger även ersättning till underleverantören under denna period. Detta gör de för att veta att 

allt i projektet ska fungera, både funktionellt och gällande aspekter som kan påverka 

företagets CSR- profil. Mater Designs VD Henrik Marstrand jämför under intervjun 

relationen till underleverantörerna med en vanlig relation mellan människor där det måste 

finnas tillit till den andra parten. Precis som Gadde och Håkansson (1998, s 162-163) 

förklarar i deras aktörsanalys så är det viktigt att lära känna leverantörernas begränsningar och 

skapa gemenskap och förtroende parterna emellan. 

På samma sätt arbetar Orana också med kommunikation som främsta verktyg i sitt arbete med 

CSR. Företaget anser att om de bara ställer krav, kommer underleverantörerna bara visa det 

som de tror att Orana vill se. Istället vill de att underleverantörerna ska förstå vilken vision 

företaget har och att de ska vilja jobba mot samma mål som Orana. De arbetar efter filosofin 

att försöka genomföra några punkter i taget och följa upp dessa, för att sedan gå vidare med 

nya förbättringspunkter, istället för att komma till leverantören med alla på en gång. 

Kommunikationen är också kopplad till hur relationen ser ut mellan leverantören och Orana. 

För att inte anstränga relationen försöker Orana bara påverka leverantören i proportion till hur 

stor kund Orana är.  

Detta kan kopplas till Gadde och Håkanssons (1998, s 162) teori om aktörsanalys. I Mater 

Designs fall är relationen till leverantören så pass stark, att VD:n Henrik Marstrand är ganska 

säker på att det som de kommer överens om med leverantören utförs. Han utgår ifrån att han 

kommer få veta om det är något mer som behöver göras i berört område. Detta eftersom de 

under en längre tid har arbetat med förbättringarna på fabrikerna, både innan och medan 
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leverantören haft Mater Design som kund. Leverantören i Indien, vet till exempel att deras 

arbete är viktigt för att Mater Design ska kunna leverera den produkt som de erbjuder kunden. 

Detta visar på att de genom Identitet och Gemenskap, skapat ett förtroende mellan bolagen. 

Mater Design har också genom sina förberedelser och genom att ta med en extern 

organisation skapat kommunikation med andra parter med intressen hos underleverantören 

(Gadde & Håkansson, 1998, s 162). De har även genom kommunikation lyckats förmedla 

slutkundens krav och önskemål, det vill säga etiska möbler, till leverantören. Detta för att 

stärka leverantörskedjan så att alla arbetar mot samma mål, enligt den nya vidgade synen på 

leverantörskedjor (Mattsson, 2002, s.59).  

I Oranas fall har de insett begränsningarna i vad de kan begära av sina leverantörer och 

arbetar utefter dessa. De inser att det är bättre att få en ärlig bild av hur verkligheten ser ut 

istället för en fin fasad. Detta bygger de sedan vidare på för att förtroendet mellan bolagen ska 

öka med tiden, vilket enligt Gadde och Håkansson (1998, s 162) också menar är en del av att 

skapa förtroende. I Oranas fall är kopplingen mellan CSR och den slutgiltiga varan inte lika 

tydlig, eftersom affärsidén inte är uppbyggd på detta, på samma sätt som hos Mater Design. 

De arbetar dock utefter de förutsättningar som finns.  

6.3 Krav 

Båda företagen har som filosofi att kommunikation och samarbete ska vara ledord och att 

krav och kontroll inte kommer i första hand. De bygger dock upp arbetet med CSR med en 

uppförandekod vilket är officiella krav företagen skall ha på sina underleverantörer. Detta kan 

vi även se i den forskning som gjorts mot best practice där IKEA varit i fokus (Andersen & 

Skjoett-Larsen, 2009). Det var också den vanligast förekommande CSR- aktiviteten hos 

företag i den studie Ulf Elg och Jens Hultman gjorde bland företag (Elg & Hultman, 2011). I 

denna studie framkommer dock inte hur hårt företagen håller på sin uppförandekod, men både 

Mater Design och Orana ser det som en löpande process, att även om underleverantörerna inte 

kan följa den direkt, ska man kunna se förbättringar och det ska finnas en vilja hos företagen 

att följda den. Mater Design och Orana har dock utformat sin policys så att den ska kunna 

vara möjlig att efterfölja. Mater Design och Orana har förutom de grundläggande kraven olika 

krav på underleverantörer beroende på vilka möjligheter det finns och i samråd med företaget 

själva. Detta kan liknas med IKEA när de kontrollerar sitt 90-stegsprogram, då låter de 

underleverantörerna få en viss period, ibland uppemot ett år på sig för att förbättra sig på den 

aktuella punkten (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009).  
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Båda företagen har tagit hjälp av miljöstyrningsrådet när de tagit fram sina grundläggande 

krav, den så kallade uppförandekoden. Dessa krav är i båda fall framtagna för att följa FN:s 

riktlinjer, medans Mater Design valt att också ta med riktlinjer från den internationella 

arbetarorganisationen. Detta kan ses genom Carrolls fyradelsmodell, ses som ett 

ansvarstagande som når upp till pyramidens näst högsta nivå, etiskt ansvar (Crane & Matten, 

2007, s. 49-50). Eftersom det i FN:s riktlinjer ingår legalt ansvar och ekonomiskt ansvar. 

Däremot kan vi se både i intervjuerna och i informationen från CSR- kompassen att kraven 

från båda bolagen är under utveckling och anpassad till de länder de agerar i. Orana säger till 

exempel i intervjun att de gör det här för att de själva vill se en förändring i samhället. Mater 

Design säger i sin tur att de vill att världen ska bli en bättre plats efter alla deras olika projekt, 

även om det i grunden ligger i affärsidén. Mater Design har även i sin uppförandekod med en 

insikt om att produkterna i sig medför vissa konsekvenser, som de i intervjun säger är en stor 

del av sitt arbete med CSR. Att utveckla produkter som är anpassade för att ta hänsyn till 

arbetsförhållande och miljö, till exempel genom materialval. I och med detta går det att 

diskutera om bolagen kanske rent utav når upp till toppen av pyramiden, ett filantropiskt 

ansvar. 

6.4 Arbete med externa organisationer 

Mater Design använder ett arbetssätt där de tar hjälp av utomstående organisationer om detta 

samarbete kan löna sig. Annars tar de inte in hjälp.  

En jämförelse med IKEA:s IWAY visar att Mater Design använder sig utav samma fyrastegs 

modell (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009). Först säkrar Mater Design upp sina leverantörer 

innan de går in i samarbeten med dessa, för att se om leverantörerna är något att skapa längre 

relationer med, samt att försäkra sig om att etiska och miljömässiga normer följs. I nästa steg 

så kommunicerar Mater Design med leverantören och försöker förmedla deras 

produktionsfilosofi till dem, för att de ska förstå på vilket sätt Mater Design vill att de ska 

arbeta. Sedan följer uppföljningar med förbättringsarbete, allt eftersom samarbetet fortlider. 

Leverantörer väljs med omsorg och de som väljs att samarbeta tillsammans med, har Mater 

Design tålamod med och de får den tid som behövs för att göra förbättringar eftersom det 

skulle vara mer kostsamt att lämna en leverantör som inte fyller upp alla punkter som Mater 

Design ställer.  
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Målet var att utveckla attraktivitet hos leverantörerna genom sociala och miljömässiga 

förbättringar. Detta arbete byggde på samma tillvägagångssätt som IWAY förespråkar 

(Andersen & Skjoett-Larsen, 2009).  

Orana har i sin tur som filosofi att inte ta in utomstående hjälp, utan har byggt sin policy på att 

genomföra CSR arbetet tillsammans med sina leverantörer på egen hand. Detta beroende på 

företagets storlek, då de anser att de inte kan påverka leverantörer i större utsträckning om de 

inte har så stor påverkan på denna leverantörs försäljnings andel. Detta stämmer överens med 

Lars-Erik Gadde och Håkan Håkansson inställning om påverkansbas (Gadde & Håkansson, 

1998, s 162-163). 

6.5 Utmaningar i arbetet med CSR 

Trots att Mater Design och Orana båda arbetar löpande med aktiviteter som rör CSR och i 

samarbete med leverantörerna har ändå vissa projekt visat sig inte fungera. Mater Design har 

till exempel blivit tvungna att kompromissa sina ambitioner när tidsgränser för att 

kundleveranser inte vill riskeras. Leverantörerna är inte alltid noggranna när det gäller att 

följa dessa tidgränser. Detta gör att Mater Design sätter ett långt tidigare datum på när en 

leverans ska ske, än vad som egentligen behövs, vilket gör att leverantörens arbete blir 

stressigare och det finns en risk att rutiner och regler inte följs. Orana har i sin tur misslyckats 

med implementeringar med syfte att förbättra arbetsmiljö och villkor på grund av bristande 

kunskap om regionen och kultur.  

 

Detta kan kopplas till Gadde & Håkanssons (1998) teori om aktörsanalys som menar att 

kunskap om leverantörsleden samt en kommunikation som leder till en gemensam identitet är 

grundläggande för att kunna påverka leverantören (Gadde & Håkansson, 1998, s 163). I båda 

företagens fall är kommunikation och samarbete grundstenar i arbetet med CSR dock tyder 

dessa exempel på att det finns brister i detta. Orana säger själva att de är medvetna om att de 

fortfarande har en lång väg att gå med arbetet och att detta utvecklas. Mater Design menar 

också att de utvecklar arbetet men säger själva att ekonomisk vinning kommer före etik. I 

detta fall kan detta enligt modellen möjligen vara ett problem. 
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6.6 Arbeta med CSR integrerat i kvalitets och 

effektiviseringsarbetet 

Både Mater Design och Orana arbetar med att integrera arbetet med CSR i sitt övriga arbete 

med kvalitet och effektivitet.  

Mater Design har genom projekt i Indien använt sig av ledningsverktyg för effektivsera 

leverantörers fabriker så att fabrikerna kan få en större effektivitet och därmed få större 

marginaler. De har också arbetat med att hjälpa arbetarna med extra inkomster genom att lära 

dem ta hand om restmaterial för att tillverka produkter att sälja på den lokala marknaden. 

Detta leder enligt företaget både till motiverade arbetare, bättre miljö genom resthantering 

samt större effektivitet eftersom arbetarna vill tillverka fler artiklar för att på så sätt få mer 

restmaterial.  

Orana säger själva att arbetet med CSR ingår i deras kvalitetsarbete dock kunde de i 

intervjuerna in precisera detta särskilt mycket. Synsättet är i alla fall att det skall vara 

integrerat. Orana säger också att framtida policys och certifieringar som företaget vill uppnå 

ska ske genom just integration i detta arbete. 

Genom att studera Mattsson (2002, s.59) modell för ett nytt vidgat synsätt på 

försörjningskedjor går det att se att effekter som påverkar aktörerna i kedjan ska utvärderas. 

Detta skulle kunna innefatta frågor som rör CSR vilket skulle kunna tyda på att en integration 

av frågan i detta arbete är naturligt. 

7. Slutsatser 

Kapitlet diskuterar analysen av empirin och drar genom den slutsatser kopplade till 

frågeställning, syfte och tidigare forskning. 

7.1 Motiv och strategi som utgångspunkt 

Genom intervjuerna, artiklarna och analysen av dessa, går det att slå fast att företagen har 

olika strategier och motiv samtidigt som det finns vissa likheter i dessa. Det går till exempel 

att slå fast att båda företagen har som avsikt att vara innovativa och vilja utvecklas. Orana gör 
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det av ett samhälligt ansvar att vilja göra världen lite bättre, kombinerat med att det med tiden 

utvecklas krav från kunderna. Mater Design gör det för att tjäna pengar i första hand, eftersom 

hela affärsidén bygger på att de kan leverera möbler som gjort på ett sätt som tar hänsyn till 

sociala och miljömässiga faktorer. De säger själva att deras mål är att förbättra världen, men 

hela syftet med att förbättra världen är för att tjäna pengar. Henrik Marstrands första ord i 

Intervjun var att han inte gjorde detta för att göra världen till en bättre plats. 

Dessa motiv har format företagens sätt att arbeta, de båda kommer högt om man ser till 

Carrolls pyramid (Crane & Matten, 2007, s. 49-50). Dock har de helt olika ambitionsnivåer 

när man går in på djupet. Medans Orana gör så mycket de kan, som Betina Moldt säger i 

intervjun. De anser sig vara ett litet bolag som inte kan förändra världen, men ändå göra något 

gott. Mater Design har mycket större ambitioner, som Henrik Marstrand säger så ska världen 

vara lite bättre efter alla projekt de tar sig an. Detta går hand i hand med vad Milton Friedman 

säger om företags uppgift i samhället, att tjäna pengar. Mater Design gör just detta men har 

genom den attityden lyckats komma långt med sitt arbete med CSR, just därför.  

Det vi kan se är två utgångspunkter som definierar hur långt företagen kommit med arbetet 

med CSR. Orana som gör de som går, eftersom de inte känner sig tvingade till det och Mater 

Design som anser sig tvungna att vara duktiga på frågor som rör CSR, eftersom det ger 

företaget pengar och lönsamhet.  

7.2 Uppförandekod som grundsten  

Som Ulf Elg och Jens Hultman gör slutsatsen att de allra flesta bolag har en uppförandekod 

men att det utöver detta är i varierande grad som bolagen arbetar med CSR (Elg & Hultman, 

2011). På samma sätt ser vi i denna studie att uppförandekoden är grunden i arbetet. 

Företagen har börjat med att ställa upp en uppförandekod och gjort det till grundstenen i 

arbetet. Båda företagen tog även emot hjälp utifrån för att lyckas göra detta.  

Det går också att se att bolagen arbetat olika när de utvecklat uppförandekoden, vilket kan 

vara intressant sett till ambitionsnivåerna. Det är nämligen Mater Design som i övrigt kan ses 

som det bolag med högst ambitioner som har den kortaste uppförandekoden, som dessutom 

kan anses ganska luddigt. Orana har istället en lång uppförandekod med tydligt formulerade 

krav. Detta skulle kunna tyda på att arbetet börjar med uppförandekoden men sedan utgår från 

ambitioner som ligger utanför den.  
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7.3 Kommunikation istället för kontroll 

Tydligt hos båda företagen i studien är att de handlar om kommunikation mellan företag och 

leverantör istället för ständiga kontroller av att avtal och överenskommelser hålls. Bolagen 

tror inte att sanningen kommer fram genom kontroller utan anser att kommunikationen leder 

till ett samarbete där ambitioner kan uppfyllas. Poängen är att visa att det går att arbeta på det 

”rätta” sättet. Det finns varken pengar eller resurser att kontrollera att fabrikerna och 

leverantörerna följer dessa råd till punkt och pricka, utan att förmedla ett sätt att tjäna pengar 

för dessa ska vara tillräckligt för att de ska göra dessa förändringar. Kommunikationen leder 

även till företagen inte behöver klara av alla punkter i uppförandekoden direkt utan att det 

sker i ett samarbete. Ulf Elg och Jens Hultman undrar i sina slutsatser varför så få bolag 

arbetar på samma sätt som IKEA, där kontroll och krav är ämnen i fyra av åtta punkter (Elg & 

Hultman, 2011). Studien visar att det finns andra sätt att gå till väga. 

7.4 CSR leder till lönsamhet, för alla parter 

Båda företagen har ett arbetssätt som går ut på att använda sig av leverantörer i 

utvecklingsländer och på plats förmedla effektiva och miljövänliga produktionsfilosofier, för 

att visa leverantörerna att de kan tjäna pengar på att göra dessa etiska och miljömässiga 

förbättringsåtgärder. Studien visar på att båda företagen arbetar med att övertyga 

leverantörerna att förbättringar som rör socialt ansvarstagande och miljö är lönsamma. 

Investeringar i ny mer miljövänlig teknik, arbetare som är nöjda och motiverade och 

effektiviseringar kan leda till både ett sundare företag och till bättre lönsamhet. Lönsamheten 

ökar även hos det köpande företaget eftersom produktionen kan bli mer effektiv och kvalitén 

bättre samt ge ett bättre läge ur marknadsföringssynpunkt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Discussion topics for interview about Corporate Social Responsibility 

in supplier relations 

 

How does your company view Corporate Social Responsibility? 

- How is the general debate regarding Corporate Social Responsibility at your company? 

- What do you think is the motivation for your company to work with Corporate Social Responsibility 

and what are the most complex areas? 

 

How does the work with Corporate Social Responsibility look like at your 

company? 

- How did the development of this process look like? 

 

Please describe your company´s work with Corporate Social 

Responsibility in the supply chain. 

- Please describe your company´s activities and communication with suppliers in all the different 

stages of a purchase. 

What challenges have your company encountered when implementing Corporate Social Responsibility 

in the supply chain? 

- How do you think cultural and geographical distance affect this work? 

 

How do you think the work with Corporate Social Responsibility in your 

company´s supply chain will look like in the future? 
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