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Abstract 

The focus of this thesis is to shed light upon how four different companies within the clothing 

industry use CSR as a part of their marketing strategy to attract customers. Previous research 

has shown that CSR is being increasingly implemented in companies today which creates new 

challenges for the modern company. Adding the increasing demand from different 

stakeholders, the companies of today has to take multiple factors into account, more so than 

the companies of yesterday. In order to research this, we used a qualitative methodology by 

interviewing a representative from each of the four companies, in order to see how these 

companies utilized CSR in their organisation. Our results show that these companies have 

taken different approaches to navigate in this ever-changing environment. Some try to be 

proactive and push the limits for CSR. Whilst others instead try to focus on doing what the 

stakeholders want in order to remain competitive.  
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1. Inledning  

Vi lever i en tid präglad av ökad medvetenhet. Både miljömässigt och socialt ansvarstagande 

diskuteras dagligen av både beslutsfattare och allmänna tyckare. Samtidigt befinner vi oss i en 

kritisk tid. Vi upplever stora klimatförändringar och med dessa en ökad oro bland 

befolkningen (WWF 2018). Även sociala problem som bristande arbetsvillkor samt 

barnarbete existerar hos företag runt om i världen. Detta är inte problem som enbart kan lösas 

av den politiska ledningen i världens länder och organisationer som till exempel FN eller EU. 

Givetvis har även marknaden, vars produktion och konsumtion oftast leder till dessa problem, 

en stor del av ansvaret. Det är här företagens ansvar kommer in i bilden, vilket idag oftast 

hamnar under begreppet ‘CSR’ (Corporate Social Responsibility).  

 

Ser vi till miljöproblematiken så är konfektionsbranschen1 en oerhört stor miljöbov. Industrin 

står för 10 % av det globala koldioxidutsläppet, och sett till förorening trumfas den enbart av 

oljeindustrin (Conca 2015). För att exemplifiera denna enorma miljöpåverkan går det att titta 

på förbrukningen och de utsläpp som tillkommer av endast ett klädesplagg. För att producera 

ett kilo bomull förbrukas det i genomsnitt 10 000 liter vatten (Naturskyddsföreningen 2018). 

Men det är inte bara vatten som förbrukas i mängder när kläder tillverkas. I snitt förbrukas 1,4 

kilo kemikalier i tillverkningen av ett par jeans, dessutom släpps det i snitt ut 13 kilo 

koldioxid i tillverkningen samt transporten av desamma (Naturskyddsföreningen 2018).  

 

Konfektionsindustrin har alltså oerhört stora miljöproblem och lösningar är inte helt lätta att 

finna. Men problematiken är mer omfattande än så. Sociala problem och bristande 

arbetsvillkor hos externa leverantörer är vanligt förekommande hos flertalet stora varumärken 

inom konfektionsindustrin (Pedersen & Gwozdz 2014). Det är ytterst vanligt att företag inom 

industrin placerar stora delar av sin produktion i utvecklingsländer där lönerna är som allra 

lägst. Därmed blir endast en liten del av produktionen kvar i Europa (Laudal 2010). 

Globaliseringen och outsourcingen av konfektionsindustrin har medfört utmaningar i 

leverantörs- och produktionsleden men är ur ett rent ekonomiskt perspektiv den mest effektiva 

lösningen (Giesen 2008 se Pedersen & Gwozdz 2014). Genom att placera produktionen i 

                                                 
1
 Konfektionsbranschen består av klädesplaggsproducenter. Dessa kläder tillverkas i fabrik, och inkluderar alltså 

inte skräddarsytt. I denna definition ingår även skor.  
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utvecklingsländer kan företag sänka sina kostnader, men förlorar istället kontroll över delar av 

produktionskedjan. Därmed är det problematiskt att säkerställa att exempelvis arbetsvillkor 

och säkerhetsstandarder efterlevs i enlighet med de policies som företaget upprättat (Giesen 

2008 se Pedersen & Gwozdz 2014).   

 

1.1 Problematisering 

Mette Morsing och Majken Schultz (2006) menar att många företag tar ett allt större 

miljömässigt och socialt ansvar, till stor del på grund av att deras intressenter kräver det. 

Morsing och Schultz (2006) lyfter även fram att det finns företag som bedriver ett gediget 

CSR-arbetet för den goda sakens skull. Andra gör det för att skapa ett konkurrensmässigt 

övertag eller för att stärka sitt företags legitimitet (Bansal & Roth 2000). Oavsett anledning 

till varför företagen väljer att bedriva ett CSR-arbete kvarstår ett faktum: ansvarstagandet 

bland företag har ökat under 2000-talet (Grafström, Göthberg & Windell 2008). Många menar 

att företag numera inte enbart måste ansvara för sitt ekonomiska resultat och på så vis 

tillfredsställa sina aktieägare, utan att de även måste ta ett socialt ansvar gentemot hela 

samhället (Grafström, et al. 2008). Servaes och Tamayo (2013) hävdar att en större andel 

företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete vilket får till följd att konsumenternas medvetenhet 

ökar. De menar att detta ställer krav på företag att implementera CSR i sina arbetsprocesser i 

en högre utsträckning. 

 

Att olika CSR-initiativ till stor del kan användas i marknadsföringssyfte är vida känt 

(Galvaro-Álvarez, Prado-Lorenzo, Rodríguez-Dominguez & García-Sánchez 2010). I dagens 

pressade läge, med spridda globala problem och ökad medvetenhet hos kunder, tycks sådant 

arbete vara en nödvändighet. Både som ett sätt att bygga legitimitet och som ett måste, rent 

etiskt sett. Huruvida en utpräglad CSR-strategi faktiskt leder till finansiell vinst är splittrad i 

litteraturen (McWilliams & Siegel 2000). Det har hävdats att det är avsaknaden av en 

gemensam definition för CSR eller skillnader i använda mätvariabler som resulterat i dessa 

spridda resultat, då vissa rapporter visat på ett positivt samband mellan CSR och ekonomiskt 

resultat, medan andra visat ett negativt (Aguinis & Glavan 2012). Ett idealt CSR-arbete är ett 

som gynnar verksamheten både monetärt och legitimitetsmässigt samt företagets omgivning. 

Har inte initiativet önskad effekt på legitimitet och/eller kostar mer än vad det genererar, kan 

det ses som en markör på att CSR-strategin har misslyckats. Bhattacharya and Sen (2004) 
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hävdar att kunders köpvanor och företagets CSR-arbete enbart visar en positiv korrelation då 

flera förhållanden har uppfyllts: när kunderna stödjer ändamålet för företagets CSR-arbete, 

när CSR-målen överensstämmer med företagets verksamhet, när produkten i sig är av hög 

kvalitet och när kunderna inte behöver betala mer för att köpa en “ansvarsfull” produkt. 

Bhattacharya och Sen (2004) poängterar dock att kunder sällan tycks vara villiga att 

kompromissa gällande kvalitet till förmån för ett gott syfte. Det är dock viktigt att ha i åtanke 

att Bhattacharya och Sen skrev sin artikel 2004 och det är möjligt att kundernas preferenser 

har förändrats under de gångna 15 åren. Vi anser dock att den är fortsatt relevant för vår 

studie. Att välja en passande strategi för sitt CSR-arbete är alltså av vikt för att kunna gå 

balansgången mellan kundattraktion (med hänsyn till finansiella motiv) och 

legitimitetsstärkande, kontra att lägga resurser på initiativ som inte leder till fördelar för 

företaget.  

 

Det är dock inte bara valet av CSR-strategi som är avgörande för huruvida ett CSR-arbete kan 

leda till ökad lönsamhet. Utebliven lönsamhet eller uteblivna marknadsfördelar kan mycket 

väl bero på brister i kommunikationen av arbetet. Hur företaget väljer att kommunicera sitt 

CSR-arbete bör därför ses som en stor och viktig del av CSR-strategin. I Bhattacharya och 

Sens (2004) studie poängterade många respondenter att de sällan känner till vad företagen 

faktiskt gör för CSR-arbete. Servaes och Tamayo (2013) har senare funnit belägg för en viss 

ökad medvetenhet, genom förbättrad kommunikation av CSR-budskap. Därigenom går det att 

argumentera för att det i vissa fall kan vara kommunikationen av CSR-arbetet som brister, 

snarare än det faktiska CSR-arbetet. Neslin, Grewal, Leghorn, Shankar, Teerling, Thomas och 

Verhoef (2006) poängterar vikten av att implementera och koordinera väl utvalda kanaler till 

sitt marknadsföringsarbete. Detta är givetvis något som även gäller när företag vill 

kommunicera ut sitt CSR-arbete till tilltänkta konsumenter. 

 

Med denna bakgrund är det intressant att fråga sig hur CSR faktiskt används i praktiken för att 

attrahera eller knyta an till en specifik kundgrupp, och hur företag väljer att informera 

konsumenter om dessa CSR-initiativ. Bhattacharya och Sen (2004) konstaterar i sin 

undersökning att olika segment av kunder reagerar olika inför CSR-implementeringar. Utöver 

detta anser vi dock att det saknas forskning som på ett tillfredsställande sätt beskriver hur 

CSR-arbete utnyttjas vid marknadsföring mot specifika kundgrupper. Denna kunskapsbrist 

har vi identifierat genom att utförligt studera reviewartiklar som finns publicerade på ämnet 
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(se ex. Aguinis & Glavas 2012) samt artiklar gällande CSR och kundmottagande (se ex. 

Bhattacharya och Sen 2004).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra företag inom konfektionsbranschen har 

utformat CSR-strategier för att attrahera kunder, samt undersöka huruvida en koppling mellan 

strategin och företagets kundgrupp finns. Som en del i detta ämnar uppsatsen även undersöka 

hur företag kommunicerar ut deras CSR-initiativ till potentiella kunder. Målet med uppsatsen 

är således att visa på likheter och skillnader mellan hur företag i konfektionsbranschen 

bedriver sitt CSR-arbete samt visa på huruvida företagets kundgrupp spelar en central roll i 

hur strategin utformas.   

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur utformas CSR-strategier och sker detta med särskild hänsyn till kundernas 

intressen och värderingar?  

- Hur kommuniceras CSR-initiativ till kunderna?  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att undersöka svenska företag inom konfektionsbranschen med ett 

tydligt, utpräglat CSR-arbete och som är verksamma på en global marknad. Att mindre 

företag inte inkluderats beror till viss del på att dessa inte ansågs ha de resurser som krävs för 

att utföra CSR-arbete i den omfattning som vi önskat undersöka. Studien avgränsar sig främst 

till företagens strategi och kommunikation av deras CSR-arbete och hur dessa påverkas av 

företagets kundgrupp. Därmed kommer intressenter utöver kunden inte behandlas på en 

djupare analysnivå. 
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2. Referensram  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och de teorier som uppsatsen grundas på att 

presenteras samt bearbetas. Avsnittet kommer inledas med ett kortare stycke rörande 

definitionen av CSR. Detta kommer att följas upp av en redogörelse för varför CSR-arbete 

bedrivs samt hur det kan användas för att stärka företagets legitimitet och därigenom 

företagets anseende. Därefter kommer ett avsnitt rörande intressentteorin samt Lerbingers 

pyramid, två teorier som kommer att användas i arbetet. Därefter följer ett avsnitt där vi 

presenterar ett antal teorier rörande CSR-strategi och avslutningsvis kommer vi presentera 

teorier rörande kommunikation som kan vara lämplig för företag att använda sig av vid arbete 

med CSR. 

2.1 Definition av CSR 

CSR kan för många framstå som ett ganska abstrakt och svårtolkat begrepp och till stor del 

kan detta bero på att begreppet används olika i olika delar av världen. I Kina rör CSR främst 

företagens ansvar att leverera säkra produkter av hög kvalité, i USA handlar CSR-arbete 

snarare om relationen mellan företag och dess anställda medan den europeiska CSR-

diskussionen primärt rör hållbarhetsfrågor och hur företag ansvarar för miljön. Samma 

begrepp kan således användas på en rad olika sätt, något som kan förvirra läsare. (Svenskt 

näringsliv 2008) Den definition av CSR, eller “Corporate Social Responsibility”, som 

kommer användas i denna uppsats är den utfärdad av Europakonventionen: 

 

“Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking responsibility for their 

impact on society.”  

 (Europakonventionen 2018)  

 

En tämligen allmän beskrivning förvisso, men fångar själva essensen väl. Det problematiska 

med definitionen är just det: den är oerhört allmän. Just beskrivningen av CSR som koncept är 

något som länge varit splittrat i litteraturen. Avsaknaden av en tydlig definition menar 

Benedict Sheehy (2015) är problematisk med hänsyn till de stora resurser som tillförts för 

CSR-arbete under senare år från både offentlig och privat sektor. Problematiskt blir det även 

när det i beräkningen adderas att statliga makter inför lagar och förordningar kring hållbart 

företagande utan en tydligt definierad beskrivning. Ett dilemma som Sheehy (2015) belyser är 
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den situation som råder inom tobaksindustrin. I sin artikel tar han upp en studie utförd av 

Yang och Malone (2008) där de undersöker hållbarhetsstrategin hos tobaksbolaget Philip 

Morris. Sheehy (2015) menar att det uppstår en motsägelse i begreppet om exempelvis 

klimatmedvetna företags CSR-arbete kan jämföras med CSR-arbetet hos företag som 

uppenbart bidrar med skadliga biverkningar för samhället. Problemen med att definiera CSR-

begreppet är dock inget som kommer undersökas djupare i denna uppsats då vi undersöker 

företag inom samma bransch. Således lämnas detta till framtida forskning.  

 

2.2 Drivkrafter för CSR-arbete 

Det finns en rad olika anledningar till varför företag engagerar sig i CSR-arbete. Somliga 

baseras på att CSR-arbete skall leda till ökad lönsamhet genom de konkurrensmedel som 

uppstår medan andra pekar på att företag gör det i ett mer altruistiskt syfte. Vissa agerar 

reaktivt för att företagets intressenter kräver det, det vill säga: engagemanget uppstår som en 

reaktion på yttre påtryckningar. Vissa agerar proaktivt redan i uppstartsfasen då ett 

problemområde identifierats, och implementerar CSR-arbetet som en del av strategin för att 

motverka framtida problematik (Murray & Vogel 1997).  

 

Magnus Frostenson (2011) poängterar vikten av omgivningens förväntningar på företaget och 

hur detta påverkar företagets agerande. Frostenson (2011) hävdar att samhället har 

föreställningar om hur företag bör agera och att dessa föreställningar till stor del begränsar 

företagets förmåga att agera självständigt. Frostenson (2011) påvisar även att det inte räcker 

för ett företag att endast följa lagen då detta inte är tillräckligt för att på lång sikt bygga upp 

ett förtroende hos kunderna. Istället måste företaget agera på ett sätt som efterliknar vad 

befolkningen i sin helhet anser är moraliskt rätt, med andra ord måste företaget följa de 

normativa kraven. Detta görs för att företagets legitimitet ej ska skadas. Han understryker 

också att människors förtroende för företaget är vitalt för att på sikt uppnå framgångsrikt 

företagande. Frostenson (2011) vill dock framhäva att CSR i grund och botten handlar om 

“Responsibility” det vill säga att ett etiskt begrepp som inte har med vinstgenerering att göra. 

Han anser att det idag finns en tendens inom CSR-diskussionen som gör att CSR snarare 

används i frågor om strategier, varumärke samt anseende istället för begreppets 

ursprungssyfte som rör ansvarstagande, etik och normer. Den här uppfattningen delas till viss 

del av Michael Porter och Mark Kramer (2006). De argumenterar för att företagens CSR-
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arbete måste frångå sitt nuvarande tillvägagångssätt som primärt använder CSR som ett 

verktyg för att stärka företagets image och varumärke. Istället menar de att fokus bör ligga på 

att integrera det sociala ansvarstagandet i företagandet (Porter & Kramer 2006).  

 

En avgörande skillnad mellan Frostenson (2011) och Porter och Kramer (2006) är att trots att 

de är överens om att CSR-diskussionens fokus bör flyttas från att i grunden fokusera på att 

stärka varumärket till mer substansfyllt ansvarstagande, ser Porter och Kramer (2006) ett 

proaktivt och välanpassat CSR-arbete som ett verktyg för att vinna marknadsandelar. Detta är 

något som Frostenson (2011) inte alls lyfter fram på samma sätt. Porter och Kramer (2006) 

grundar sin artikel på en teori om att använda CSR som en konkurrensfördel. De påstår att en 

majoritet av dagens företag har fel uppfattning angående varför CSR bör implementeras vilket 

gör att företag inte effektiviserar sitt CSR-arbete. Detta resulterar i en felaktig bild av att CSR 

och lönsamhet inte är direkt kopplade till varandra. Porter och Kramer (2006) hävdar att CSR, 

om det appliceras på rätt sätt, inom en organisation kommer att skapa en konkurrensfördel och 

därför även ökad lönsamhet till företag. De poängterar dock att företag måste utgå från sina 

egna förutsättningar och resurser för att därigenom kunna effektivisera CSR-arbetet (Porter & 

Kramer 2006).  

 

Som en rak motsats till tidigare nämnda författare står Milton Friedman (1970) för en helt 

annan syn på företagens ansvar. Friedman menar att företag, eller snarare personer i ledningen 

för företaget, agerar utanför sin behörighet när de fokuserar på ansvarstagande utöver att följa 

etablerad lagstiftning och vedertagna normativa regler i samhället. Vad den anställda 

ledningen förväntas göra är att agera agent för företagets ägare, vars önskan vanligtvis är att 

företaget ska generera så mycket vinst som möjligt. Friedman är av åsikten att det är individen 

som är ansvarig. En individ med fri vilja kan välja att inte jobba för företag som engagerar sig 

i en verksamhet som denne inte kan stå för. Individen kan välja att lägga tid eller resurser på 

de ändamål och hjärtefrågor som denne vill på sin egna tid. En person som är anställd har till 

uppgift att agera agent i ägarnas intresse och inget annat. Skillnaden mellan dessa två är att i 

den fria individen allokerar sin egen tid och pengar, medan den anställde som sysslar med 

sådana initiativ spenderar företagets pengar och den tid han kontraktuellt är skyldig företaget. 

(Friedman 1970) 
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Friedman (1970) trycker mycket på att maximera ägarnas värde. När detta görs uppfyller 

företaget sitt ekonomiska ansvar, och mer än så hör inte till företagens natur. Friedman menar 

att när vinsten maximeras kan företaget expandera, investera i kostnadseffektiva lösningar 

som driver ner priser och, i och med expansion, erbjuda fler jobb vilket leder till ekonomiskt 

överskott för konsumenter, ägare och så vidare. Detta leder till att befolkningen själva kan 

välja att engagera sig i ansvarstagande. Han menar att en affärsman som lägger fokus på att 

försöka lösa sociala problem kan komma att hämma vinstmaximeringen. Friedman tar upp en 

rad exempel; skulle affärsmannen aktivt välja att inte öka prissättningen, trots att det ligger i 

företagets intresse, för att motverka problemet med inflation? Skulle affärsmannen spendera 

ännu större delar av företagets budget på att minska företagets föroreningsnivå ännu längre 

under den lagstadgade maximala nivån? Ett sådant ansvarstagande (som bestäms på 

ledningsnivå) skulle kunna resultera i ökade priser för kunder, försämring av lönevillkoren et 

cetera, vilket i sin tur leder till att företaget förvandlas till en sorts utomstatlig insamlare av 

skatt som själva fattar beslut i vilka frågor som är värda att ta tag i, snarare än att företagets 

intressenter (konsumenter, aktieägare et cetera som förlorar överskott på grund av dessa 

mekanismer) själva får fatta beslutet. Friedman menar att individen själv ska få bestämma 

vilka ändamål den vill stödja och att företag inte har rätten att ta ut en “skatt”. Denna rättighet 

är limiterad till staten där det, till skillnad från företaget, sitter folkvalda individer. (Friedman 

1970) 

 

Pratima Bansal och Kendall Roth (2000) hävdar att det finns tre primära drivkrafter till varför 

företag väljer att utföra initiativ för ökat ansvarstagande. Dessa tre drivkrafter ligger ganska 

väl i linje med de teorier som redan lyfts fram i detta kapitel och får av den anledningen 

representera en kortare sammanfattning av kapitlet. De drivkrafter de lyfter fram är: 

● Konkurrenskraft 

● Legitimitet 

● Socialt ansvar 

Med konkurrenskraft menar Bansal och Roth (2000) åtgärder som kan öka vinsten på lång 

sikt, exempelvis genom att dra ner på kostnader samtidigt som det gynnar miljön. Ett exempel 

på detta kan vara företag som anammar en mer restriktiv energianvändning. Sådana initiativ 

kommuniceras sedan i hopp om att bygga ett konkurrensövertag.  

 



9 

 

Legitimitet syftar till åtgärder företaget kan göra för att på ett bättre sätt få företaget att passa 

in gentemot de normer som råder i samhället (Suchman 1995). Åtgärder som Bansal och Roth 

(2000) tar upp som ligger i linje med denna drivkraft är till exempel att följa lagstiftning, att 

anpassa företagets image efter miljöförespråkare och att inkludera hållbarhet i sin bokföring. 

Respondenterna i deras studie tycktes agera mer reaktivt än proaktivt i legitimitetsfrågor, 

främst för att “undvika sanktioner” eller genom ett fokus på företagets överlevnad. 

 

Socialt ansvar syftar till handlingar som görs för att ”det är det rätta att göra”, och är betydligt 

mindre pragmatisk än de tidigare två drivkrafterna. Här räknas åtgärder som att byta till 

återvunnet papper, införskaffa den miljövänliga varianten av diverse kontorsmaterial, 

donationer till intressegrupper etcetera. Författarna pekar på att det ofta tycks vara individer 

med makt inom företaget eller en ledning med ett intresse för värnande om miljön som är 

orsaken till att sådana förändring uppstår. (Bansal & Roth 2000)  

 

2.3 Typer av CSR-initiativ   
 

En modell som är användbar i vår studie är Lerbingers (2006, se Sones, Grantham & Vieira 

2009) pyramidmodell. Modellen används vid CSR-kommunikation för att identifiera samt 

kartlägga företags olika kommunikationsområden som nyttjas vid företagets 

informationsöverföring till intressenter. Modellen består utav fem nivåer som alla behandlar 

olika delar av ett företags ansvarstagande (Sones, Grantham & Vieira 2009). På den första 

nivån ligger den ekonomiska funktionen av företagandet i fokus. Företaget producerar tjänster 

och varor som kommer samhället till nytta, detta leder även till att nya arbetstillfällen 

genereras. Företaget tar inget ytterligare ansvar men skadar inte heller samhället. Fokus hos 

företaget ligger på att skapa vinst (Sones et. al 2009). Den andra nivån fokuserar på att 

minimera de sociala kostnaderna och arbetar mer aktivt med att inte vålla skada till samhället 

(Sones et. al 2009). Denna metod kan på kort sikt medföra en minskad lönsamhet men på lång 

sikt visar det sig vara positivt för både företagets lönsamhet samt för samhället som helhet. 

Några initiativ som företaget kan engagera sig i på denna nivå är till exempel investeringar i 

ökad säkerhet på arbetsplatsen eller en övergång till mer miljövänliga fordon (Sones et. al 

2009). Dessa initiativ leder båda till ökade kostnader för företaget men de leder även till att 

företagets anseende ökar vilket är positivt på lång sikt (Sones et. al 2009). På den tredje nivån 

börjar företaget hjälpa till med att identifiera samt lösa sociala problem i samhället (Sones et. 
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al 2009). Dessa problem behöver inte vara direkt kopplade till företaget utan det kan röra sig 

om fattigdom, diskriminering eller missbruk av något slag. Dessa problem är av sådan 

karaktär att de traditionellt sett tillhör politikers ansvarsområde men företag har trots detta 

tagit över en del av ansvaret (Sones et. al 2009). Initiativ som dessa leder till ett ökat anseende 

bland konsumenter. Det fjärde steget innefattar projekt som stärker infrastrukturen och 

samhället som helhet. Företag investerar i samhället i form av till exempel vägar och 

fastigheter som primärt byggs för företagets egennytta men kan utnyttjas av allmänheten 

(Sones et. al 2009). Den femte och sista nivån i modellen behandlar företag som 

implementerar CSR-arbete i hela deras organisation (Sones et. al 2009). Det kan röra allt ifrån 

att köpa ansvarsfullt framtagna råvaror till att använda energieffektiva produkter (Sones et. al 

2009). Signifikativt för den här nivån är även att företaget kräver samma eller liknande nivåer 

av engagemang av andra företag som man samarbetar med. Det kan även innefatta mer 

omfattande initiativ såsom att värna om mänskliga rättigheter samt att bidra till utveckling i 

U-länder (Sones et. al 2009).   

 

Figur 1. Lerbingers pyramid, egengjord 
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2.4 Intressentteorin  
 

Intressenter är ett ord som bär stor vikt när det talas om CSR. Detta begrepp har tidigare 

endast innefattat företagets aktieägare och varje företags mål var att maximera avkastningen 

till dessa ägare. Denna syn förändrades dock under 80-talet när Edward Freeman i sin bok 

Strategic Management: A Stakeholder Approach argumenterade för att begreppet även skulle 

inkludera andra grupper såsom kunder, NGO:s (Non-governmental organizations) och 

anställda. Företag hade sen tidigare tagit hänsyn till dessa grupper men tanken om att 

balansera deras intressen mot ägarnas intressen var ny. Den nya uppfattningen som Freeman 

tillförde baserades på att en organisations framgång var beroende av hur väl företaget 

lyckades förvalta sina relationer med nyckelgrupper såsom kunder, anställda, finansiärer med 

flera. (Ditlev-Simonsen, Wenstøp 2011) 

 

Att se företaget och dess omgivning som en intressentarena bidrar med en förståelse för att 

företaget måste hantera och balansera dessa skilda intressen för att kunna överleva. Det finns 

flera förgreningar av teorin att beakta som företag, även när det, som i detta fall, enbart rör sig 

om en specifik intressent (kunden). Den deskriptiva intressentteorin behandlar främst hur 

företagets omvärld faktiskt ser ut och vilka relationer företaget har till utomstående parter 

(Frostenson 2011). Instrumentell intressentteori berör hanteringen av företagets intressenter 

och att identifiera de intressen som är av största vikt för att uppnå maximal måluppfyllelse 

och ekonomisk tillväxt (Frostenson 2011). Det finns ingen aspekt av denna teori som säger att 

ett företag har en moralisk skyldighet att se till utomstående intressen, men att det vore 

vårdslöst ur ett lönsamhetsperspektiv att som företag inte bygga och utnyttja goda relationer 

till de viktigaste intressenterna. I Strategisk intressentteori ligger fokus också på hur och 

varför intressenthanteringen bör utföras. Skillnaden mot den instrumentella intressentteorin är 

att inom den strategiska teorin ses intressenthanteringen ses som viktigt för att företaget ens 

ska existera. Den ser alltså inte enbart till den taktiska aspekten (till exempel: att göra så 

mycket vinst som möjligt) utan ger en djupare förståelse för andra aspekter som företaget bör 

ta i hänsyn för att kunna vara verksamt och framgångsrikt, till exempel hur intressenters krav 

och de normer de präglas av ska inkorporeras i företagets målsättning och ha en del i de beslut 

som fattas (Frostenson 2011). Strategisk intressentteori tar alltså hänsyn till den moraliska 

aspekten i beslutsfattandet och är relativt nära besläktad med nästa teori, vilket är den 

normativa intressentteorin. Den talar inte om intressentteorin som en beskrivande metod. Inte 
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heller som ett konkurrensmedel för att uppnå maximal vinst eller andra mål. Inte heller berör 

den det strategiskt viktiga i att ta med intressenters krav, värderingar och normer i 

beräkningen vid beslutsfattandet. Det normativa perspektivet hävdar rätt ut att företag har en 

moralisk skyldighet att agera i linje med intressenters viktiga, legitima krav. Detta perspektiv 

är starkt kopplat till moralfilosofi, och föreskriver att intressenters krav inte enbart är verktyg  

eller medel för att uppnå sina mål, utan är mål att uppnå i sig (Frostenson 2011). 

 

2.5 Att forma en CSR-strategi som attraherar kunder 

Det finns många faktorer att ta i beaktning vid val av CSR-strategi. Av yttersta vikt är 

sannolikt att alla intressenters intressen ska balanseras. Ur ett instrumentellt perspektiv är 

CSR enbart sett som ett strategiskt verktyg (Garriga & Mele 2004) och är mer i linje med den 

filosofi tidigare beskriven av Milton Friedman: Det är ett verktyg och företag har inga 

egentliga krav utöver vinstmaximering. Ur det normativa perspektivet anses företaget vara 

moraliskt skyldiga sina intressenter att se egenvärdet hos deras förväntningar (Frostenson 

2011) och genom detta kunna bygga starka relationer till sina intressenter (Garriga & Mele 

2004).  

 

Den mest relevanta intressenten att ha i åtanke i detta arbete är kunden. Det finns då flera 

frågor att ta upp i planeringen av sin strategi: vad reagerar kunder på? Vad attraherar dem? 

Vad repellerar dem? Kunders relation till företags CSR-arbete är mycket varierad och 

heterogen (Bhattacharya & Sen 2004). Det innebär att kunders uppfattning av vad som är ett 

bra CSR-initiativ skiljer sig, ibland drastiskt, mellan olika segment av kunder. När detta tas 

med i beräkningen kan en strategi formas som inte enbart är stark ur ett normativt perspektiv, 

utan även ur ett affärsperspektiv (Bhattacharya & Sen 2004). 

 

Tidigare har vi hänvisat till kopplingen mellan CSR-arbete och företagets faktiska 

verksamhet. Ju närmare företagets initiativ konceptuellt kan kopplas till företagets 

verksamhet, desto bättre respons och högre sannolikhet för konsumtion av företagets produkt 

(Yang & Chattopadhyay 2011). Detta konceptuella avstånd mellan företagets verksamhet och 

CSR-initiativ kallas i litteraturen för “fit”. Vad som menas med en “konceptuellt närmare 

koppling” beskriver Yang och Chattopadhyay (2011) väl:  
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 “The conceptual distance between MONKEY and BANANA is shorter than that between 

DEER and BANANA, because the concept of MONKEY can be directly linked to BANANA 

via a “eat” relation, whereas it requires intermediate nodes to link DEER to BANANA” 

 

“People are likely to judge events associated with MONKEY affecting BANANA as more 

plausible than events associated with DEER affecting BANANA” 

(Yang & Chattopadhyay 2011) 

 

Även Ellen, Mohr och Webb (2006) visar i sin undersökning att denna effekt sker på grund av 

att den tydliga kopplingen ger konsumenterna intrycket av att företaget har en vilja av att göra 

samhällsnytta inom ramarna för dess verksamhet och hur denna påverkar omgivningen, 

snarare än att utnyttja ett problem i marknadsföringssyfte. Ett CSR-initiativ utan tydlig 

koppling kan givetvis stärka anseendet överlag (Yang & Chattopadhyay 2011) men även det 

motsatta kan ske. Det kan skapa en negativ attityd till företaget hos konsumenter, då det kan 

tolkas som att engagemanget enbart uppstått av opportunistiska och vinstmotiverade 

anledningar, och att inget egentligt engagemang finns. Detta är särskilt problematiskt för 

företag med ett redan skadat rykte (Bhattacharya & Sen 2004). Exempel på branscher som 

lider av detta problem är tobaksbranschen och oljebranschen.  

 

Drumwright (1996) fann att en majoritet av företag i sin studie kunde tillskrivas både 

ekonomiska och sociala avsikter i sitt reklamarbete enligt de själva, och väldigt få av enbart 

den ena eller den andra kategorin. Med bland annat detta som grund vidareutvecklade Ellen, 

Mohr och Webb (2006) en konsumentbaserad syn på företagsuppfattning och fann i sin studie 

att kundens syn och åsikter om företaget och dess CSR-initiativ är mer komplex än den teorin 

som tidigare antagits av företagsledare och akademiker: Att kunder antingen ser på initiativen 

som ett resultat av enbart ekonomiskt intresse eller att det faktiskt finns ett genuint intresse för 

socialt ansvar från företaget. Vad deras studie visar är att konsumenters syn på motiv inte är 

av denna svartvita karaktär, och fann att om ett företag kan tillskrivas både självcentrerade 

(övers. “self centered”:) motiv och mer altruistiska eller utåtfokuserade (övers. “other 

centered”) motiv tycks konsumenter värdera denna högre än om det bara tillskrivs ett av 

respektive motiv. Detta kan bero på att det finns underliggande kategorier hos de båda 

motiven. Självcentrerade motiv kan förklaras av antingen egoistiska orsaker eller strategiska 

orsaker. Egoistiska orsaker, exempelvis att utnyttja ett ändamål eller en nonprofit-organisation 
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eller att behålla en del av donationerna insamlade för ett specifikt ändamål, ses som negativt 

av konsumenterna. Strategiska orsaker ses däremot inte som något negativt. Tvärtom så är 

företagets arbete för att främja dess strategiska mål (att locka samt behålla kunder och öka 

försäljning) en accepterad praktik enligt konsumenterna. Det anses vara en inneboende 

egenskap hos företagande i sin helhet, något som man måste ägna sig åt för att överleva. De 

utåtfokuserade perspektiven är, som tidigare beskrivet, altruism eller en vilja att hjälpa andra, 

eller en intressentforcerad åtgärd. Altruistiska motiv baserade på företagsvärderingar 

uppfattas väl av konsumenter, medan åtgärder i syftet att möta intressenters krav mottages 

negativt. (Ellen, Mohr & Webb 2006). 

 

2.6 CSR-kommunikation 

Som tidigare nämnts i uppsatsen blir ansvarstagande och CSR-arbete bland företag allt 

vanligare. Företagen tar sig an fler och större initiativ för att på olika sätt förbättra tillvaron 

för omvärlden. En av de viktigaste anledningarna till detta är att ett ökat ansvarstagande kan 

leda till ökad legitimitet samt ett förbättrat anseende hos företagets intressenter. Lina Gomez 

och Ricardo Chalmeta (2010) menar dock att företagen behöver ta i beaktning att det inte 

räcker med att endast agera ansvarsfullt för att förbättra företagets relation till dess 

intressenter. De menar att företagets kommunikation av detta ansvarstagande är av lika stor 

vikt för att lyckas. Detta påstående förstärks av de resultat som Bhattacharya och Sen fann i 

deras undersökning, Bhattacharya och Sen (2004) upptäckte att det var många deltagare i 

deras studie som delvis eller helt saknade information om företagens CSR-arbete. Detta är 

givetvis problematiskt för företag som ämnar att skapa legitimitet genom ansvarstagande. 

Med anledning av detta kommer följande avsnitt tillägnas åt metoder som kan bidra med att 

beskriva hur företag bör arbeta för att på ett effektivt sätt kommunicera sitt ansvarstagande till 

sina kunder. Något som vi senare kommer kunna använda som en slags referens att jämföra 

mot i vår egna empiriska studie. 

 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2011) pekar på tvåvägskommunikation, och främst 

förmågan att engagera intressenter som det mest fundamentala för att skapa en medvetenhet 

och förståelse hos konsumenter. Företag använder därefter olika kommunikationskanaler för 

att nå ut med sina budskap till intressentgrupper. Dessa består vanligtvis ut av massmedia, 

offlinekanaler, onlinekanaler, tvåvägskommunikation och CSR-rapporter (Lee, Zhang och 

Abitbol 2017). De kommunikationskanaler som nämns ovan utnyttjas för att skapa en 
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medvetenhet hos konsumenterna om hur företaget arbetar med CSR. En ökad medvetenhet 

leder i vissa fall till att företaget associeras med CSR-arbete vilket i sin tur medför att 

företagets trovärdighet i CSR- och hållbarhetsfrågor ökar. Det slutliga steget i kedjan och 

målet med att marknadsföra sitt CSR-arbete är att förändra konsumenters beteende och 

köpvanor, detta är något som endast sker efter att företagets trovärdighet har ökat. Den 

kommunikationskanal som i studien har starkast korrelation med kundernas medvetenhet är 

tvåvägskommunikation. (Lee, Zhang och Abitbol 2017)  

Ett av de mest effektiva sätten att uppnå tvåvägskommunikation är via internet. Därigenom 

blir företagens egna hemsidor ett lättillgängligt forum för dialog kring företagets CSR-arbete. 

Gomez och Chalmeta (2010) har utfört en studie rörande företags CSR-kommunikation via 

internet. Deras resultat pekade mot att få företag i studien erbjöd någon välfungerande 

möjlighet till tvåvägskommunikation rörande företagets CSR-arbete. Detta är något som de 

ansåg var problematiskt då tvåvägskommunikation ger intressenter möjlighet att utbyta idéer 

samt arbeta mot ett gemensamt mål med företaget, något som de menar skapar en bättre 

relation mellan intressenterna samt företaget (Gomez & Chalmeta 2010). Lim och Greenwood 

(2017) stödjer denna tes i sin studie som grundar sig i att CSR-kommunikation bör förändras 

från en enbart informativ kommunikation till en situation där intressenter medverkar och 

informationsflödet går åt båda håll. Precis som tidigare nämnda forskare pekar även Lim och 

Greenwood (2017) på att en öppen dialog med intressenter är den viktigaste aspekten för att 

skapa en givande relation till intressenterna. 

 

2.7 Sammanfattning 

Den teori som beskrivits i detta kapitel är ämnad att förklara ett flertal aspekter: 

● Vilka drivkrafter som ger grund för ett hållbarhetsarbete.  

● Hur motiv bakom initiativ påverkar kundernas uppfattning om företaget.  

● Hur olika CSR-initiativ kan kategoriseras i olika nivåer.  

● Vilken betydelse initiativets koppling till den faktiska verksamheten har, då företaget 

anses få ett bättre anseende ju starkare den är (sett ur kundernas perspektiv).  

● Hur CSR-kommunikation kan utföras.  

 

Genom att analysera materialet med hjälp av dessa komponenter av teorin ämnar vi besvara 

våra frågeställningar. Att förstå företagets drivkrafter, vad de faktiskt sysslar med och orsaken 
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till varför en viss strategi har antagits kommer ge en helhetsbild av hur företagets CSR-

strategi genererats. För att besvara frågan gällande koppling till kundgrupp krävs en förståelse 

för vad kunder uppskattar och ogillar i ett CSR-initiativ, vilket exempelvis Bhattacharya och 

Sen (2004) beskriver. Hur denna CSR-strategi sedan kommuniceras av företaget är av intresse 

att undersöka då det är en stor och avgörande del för huruvida strategin ska uppnå dess 

ändamål. Av Bhattacharya, Sen och Korschun (2011) framkom det att tvåvägskommunikation 

är av särskild vikt för att förmedla information rörande CSR-arbete. Tvåvägskommukation 

skiljer sig från envägskommunikation på så vis att det istället för att bara vara en part som 

informerar den andre, så får båda parterna möjligheter till att framföra ideer och önskemål när 

tvåvägskommunikation används (Bhatacharya Sen & Korschun 2011). Nedan följer ett antal 

begrepp som är centrala i denna uppsats samt förklaringar till hur de relaterar till varandra. 

Begreppet kundgrupp definieras i denna uppsats av den typ av kunder som ett företag 

huvudsakligen riktar sig mot. I de avsnitt som behandlar intervjusvaren används istället ordet 

”målgrupp”. Vi likställer dock dessa begrepp med varandra i denna uppsats. Begreppet CSR-

arbete agerar som en samlingspunkt för företagets olika initiativ, och utgör därmed helheten 

av de initiativ som företaget engagerar sig i. Ett annat begrepp som har en central roll i denna 

uppsats är CSR-strategi. CSR-strategi avser den övergripande strategi som ett företag antar 

med sitt CSR-arbete, alltså: de motiv som ligger bakom denna uppsättning av initiativ.  
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3. Metod 

3.1 Metodansats   

Vi har i denna uppsats valt att utföra en kvalitativ studie som bygger på fyra fall där intervjuer 

med medarbetare inom fyra utvalda företag i konfektionsbranschen genomförs. Syftet med 

dessa fallstudier är att ge oss en djupare insikt i hur företagen arbetar med CSR, jämfört med 

vad som hade kunnat åstadkommas genom att enbart studera företagens hållbarhetsrapporter. 

Bryman och Bell (2013) menar att fallstudier är lämpliga att utföra när undersökaren vill 

förstå den komplexitet som ett specifikt fall kan innebära. Att en kvalitativ typ av ansats 

valdes beror till stor del på att den typ av kunskap som eftersöks i uppsatsen är av sådan 

karaktär att den blir svår att kvantifiera och därmed svår att undersöka med ett kvantitativt 

arbetssätt. Jacobsen (2017) poängterar att kvalitativa metoder ofta är mer lämpliga för att 

beskriva verkligheten när den inte går att reducera till siffror. Teorin har haft en central roll i 

denna uppsats och teorin har även utgjort grunden för frågeställningarna samt uppsatsen 

intervjufrågor. Vi valde att studera konfektionsbranschen eftersom den kännetecknas av en 

hög resursförbrukning tillsammans med en växande efterfrågan på hållbart framtagna 

produkter. Dessutom har en betydande del av företagen som verkar inom branschen ett 

utpräglat CSR-arbete och inriktar sig till viss del mot olika kundgrupper vilket underlättar vår 

undersökning.  

 

3.2 Kvalitativ metod 

För att få ut mer djupgående information om hur företag utför samt kommunicerar ut sitt 

CSR-arbete krävdes även en kvalitativ studie i form av företagsintervjuer. Givetvis är det 

möjligt att få fram delar av denna information genom att studera företagens hemsidor samt 

läsa deras CSR-rapporter, men för att få en så korrekt och utförligt bild som möjligt ansåg vi 

det lämpligt att utföra intervjuer med hållbarhetsansvariga representanter för företagen. 

Samtliga av de utvalda företagen har mängder med information rörande deras CSR-arbete på 

respektive hemsida samt i deras hållbarhetsrapporter. Fokus ligger främst på vilka CSR-

arbeten de är engagerade i och varför de genomför dessa initiativ. Våra frågeställningar utgår 

snarare från hur företag väljer ut, samt kommunicerar de CSR-initiativ som implementeras i 

arbetsprocesserna vilket kräver en direkt kontakt med de berörda företagen.  
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3.2.1 Urvalsprocess 

Vi valt att intervjua representanter från fyra olika företag inom konfektionsbranschen. 

Anledningen till att vi valde att intervjua fyra företag är att vi anser det utgöra ett tillräckligt 

antal för att ge ett tillförlitligt resultat. Företagen vi har valt att undersöka är Vagabond, Nudie 

Jeans, Björn Borg och Blåkläder. Gemensamt för de utvalda företagen är att samtliga utför 

CSR-arbete samt att samtliga publicerar mycket information rörande detta arbete på sina 

hemsidor. Vi eftersträvade även att undersöka företag med olika kundgrupper för att 

därigenom kunna samla in information från olika perspektiv och synsätt. Detta är något som 

vi delvis har lyckats med då företagen i viss utsträckning har skilda kundgrupper men agerar 

inom samma bransch. Exempelvis så har Blåkläder en större inriktning på B2B-marknaden 

med funktionella plagg, medan resterande primärt verkar på en konsumentmarknad. 

 

De personer som vi valt att intervjua är människor som på olika sätt är direkt involverade i 

respektive företags hållbarhetsarbete. Detta är ett resultat av att vi ville komma i kontakt med 

de personer med mest insikt och kunskap rörande företagens arbete med hållbarhetsfrågor. 

Detta resulterade i att vi har intervjuat tre personer som är direkt ansvariga för respektive 

företags hållbarhetsarbete. Den fjärde personen arbetar som kommunikationsansvarig men 

poängterar själv att hon har god insyn i företagets hållbarhetsarbete. 

 

Ursprungligen var målet att granska företag som inriktar sig mot antingen män eller kvinnor 

för att undersöka huruvida företagens CSR-arbete samt kommunikation skiljer sig mellan 

dessa företag. Detta visade sig vara problematiskt när vi sökte kontakt med företagen då 

antalet som endast riktar in sig på ett av könen är begränsat och de företag vi kontaktade 

avböjde vår inbjudan till intervjuer. Av den anledningen valde vi en annorlunda infallsvinkel 

som gav oss ett bredare spektrum av potentiella företag att undersöka. 

 

3.2.2 Intervjumetod 

Vi valde att utföra våra intervjuer via mailkontakt. Den främsta anledningen till att detta 

arbetssätt valdes var att de personer som vi ville komma i kontakt med inte fanns tillgängliga 

för att träffas. Detta berodde främst på att personerna var stationerade på andra orter runt om i 

Sverige, men även utomlands. Mailkontakt var även ett krav från en av respondenterna, och 

resultatet blev en lösning där samtliga intervjuer fördes över mail. Orsaken till detta beslut var 

vår uppfattning om att detta tillvägagångssätt skulle ge respondenterna samma förutsättningar. 
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Denna “opersonlighet” i intervjun är givetvis inte fördelaktig, då intervjun riskerar att bli 

relativt ytlig (Bryman & Bell 2013). Vi ansåg dock att en mailkontakt gav företagen större 

möjligheter att undersöka saker som de var osäkra på för att därigenom kunna förse oss med 

mer korrekta och utförliga svar. Vi valde även att använda oss av en relativt hög 

struktureringsgrad i våra intervjuer för att försäkra oss om att vi endast får fram den 

information vi söker (Jacobsen 2017). Detta på grund av att mycket kunskap om företagens 

hållbarhetsarbete redan var tillgänglig för oss genom sekundärdata i form av företagens 

hållbarhetsrapporter.  

 

För att kunna genomföra intervjuerna tog vi först kontakt med de berörda företagen. När de 

hade gått med på att delta i vår studie skickades våra intervjufrågor iväg till de berörda 

personerna på företagen. Därefter tog det olika lång tid för dem att svara. Den som svarade 

snabbast hade svarat redan efter tre dagar medan den som tog längst tid på sig svarade först 

efter 5 veckor. Efter att de ursprungliga svaren bearbetats färdigt formulerades följdfrågor 

som skickades ut till respektive företag. Dessa frågor behandlade i regel sådant som behövdes 

förklaras tydligare alternativt djupare ifall företagen hade gett ett svar som vi inte var helt 

nöjda med eller inte förstod fullt ut. Följdfrågorna besvarades inom en till två dagar. I våra 

intervjuer la vi stor vikt vid att undvika frågor där företagen kunde svara ja respektive nej på. 

Detta är något som är viktigt för att ge företagen möjlighet att dela med sig av sina egna 

reflektioner snarare än att de bara ger ett kort svar och går vidare till nästa fråga. (Bryman & 

Bell 2013) 

 

3.2.3 Intervjuguide 

När vi skapade intervjufrågorna valde vi att kategorisera intervjun på följande vis. Vi började 

med att säkerställa att personen vi pratade med inom företaget hade den rätta kompetensen 

och arbetade aktivt med hållbarhetsfrågor inom företaget. Därefter följde ett antal frågor som 

ämnade klargöra hur företagets kundgrupp ser ut och om kundgruppen har preferenser som 

skiljer sig från övriga befolkningen. Vidare ställde vi två frågor angående CSR-initiativ där 

den första undersökte om det finns några engagemang inom företaget som personen vi talade 

med ansåg var väldigt viktigt. Den andra frågan syftade till framtida CSR-arbete och vad som 

behöver förbättras med företagets CSR-arbete. Därefter följer en fråga som behandlar hur och 

varför företaget väljer att engagera sig i de initiativ de gör. Denna fråga syftar till att belysa 

företagets strategi när det kommer till val av CSR-initiativ. Frågorna grundar sig i den del av 
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teorin som rör strategi, exempelvis Yang & Chattopadhyay (2011) samt Ellen, Mohr och 

Webb (2006). Med teorin ämnar vi identifiera karaktäristika i företagens strategiutformning 

som överensstämmer med dessa författares observationer och konceptuella modeller. 

Nästkommande två frågor behandlar konkurrenssituationen inom hållbarhetsfrågorna. 

Företagen ombads besvara på vilket sätt de ser att deras CSR-arbete gynnar företaget. De 

ombads även besvara huruvida de tror att deras CSR-arbete skiljer sig från konkurrenternas 

samt ifall detta är något de tror ger dem en konkurrensfördel. Syftet med de frågorna är att 

skapa oss en bild av huruvida företagen ser CSR-arbete som en del av deras konkurrenskraft 

eller om de snarare ser CSR som något företag gör ur ett mer altruistiskt syfte. Dessa frågor 

grundas i de olika drivkrafter till CSR-arbete som presenterats i teoriavsnittets inledande del, 

exempelvis Porter och Kramer (2006). De tre avslutande frågorna behandlar området 

kommunikation och företagen ombeds där förklara vilka kanaler de använder sig av samt 

vilka kanaler de tycker fungerar bäst. De ska även besvara huruvida de sett en ökad 

efterfrågan på ansvarstagande från företaget samt genom vilka kanaler de sett denna ökning. 

Slutligen ombads de förklara på vilka sätt de använder sig av tvåvägskommunikation och 

genom vilka kanaler de använder sig av tvåvägskommunikation. Något som blir relevant då 

förekomsten av tvåvägskommunikation utgör en stor del av vad vi undersöker. Denna fråga 

kommer naturligt då bland annat Bhattacharya, Sen och Korschun (2011) har poängterat 

vikten av tvåvägskommunikation när företag ska kommunicera ut sitt CSR-arbete.  

 

3.3 Sekundärdata 
För att få en bred och omfattande bild av de olika företagens hållbarhetsarbete valde vi att, 

utöver våra intervjuer, även undersöka de olika företagens hållbarhetsredovisningar. Att nyttja 

både primär- och sekundärdata är att föredra framför att använda enbart en av dem (Jacobsen 

2017). Vi använde oss av de hållbarhetsredovisningar som företagen hade gett ut under 2017 

då dessa var den senaste versionen företagen hade släppt när vår undersökning påbörjades. I 

dessa hållbarhetsredovisningar hämtade vi dels ut grundläggande information om företagen, 

men det huvudsakliga fokuset låg på att undersöka vilka CSR-initiativ som företagen 

engagerat sig i för att på så vis undvika att fråga om information som finns tillgänglig på 

internet under företagsintervjuerna.  
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3.4 Analysmetod  
Intervjuer med respondenter gjordes över mail. Detta medförde att en transkribering inte 

ansågs vara nödvändig. Orsaken till detta är att respondenternas svar dels anlände i textform 

direkt, samt att svaren följde en tydlig struktur baserad på våra frågor. Svaren lästes noggrant 

igenom och en annotering genomfördes, en metod som Jacobsen (2017) rekommenderar. 

Under denna annotering drogs initiala kopplingar till den teori vi samlat och huvudsakliga 

teman identifierades. Denna annotering ledde till att följdfrågor uppstod, och en återkoppling 

med företagen gjordes. Vi kompletterade sedan de ursprungliga svaren och med de svar vi 

fick in från följdfrågorna för att slutligen föra samman vår teori och empiri.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet kan delas upp i två delar, intern samt extern validitet (Jacobsen 2017). 

Intern validitet behandlar huruvida de resultat som nås i undersökningen stämmer överens 

med den faktiska verkligheten. Ett sätt som vi kan använda för att öka undersökningens 

interna validitet är att försäkra oss om att vi intervjuar personer som är väl insatta på det 

område som undersöks (Jacobsen 2017). För att säkerställa att de personer vi intervjuade hade 

den kunskap som efterfrågades valde vi att endast genomföra intervjuer med personer som har 

en tydlig koppling till företagens hållbarhetsarbete. Tre av de personer vi intervjuar är direkt 

ansvariga för respektive företags hållbarhetsarbete medan den fjärde är 

kommunikationsansvarig och väl insatt i företagets hållbarhetsarbete. Extern validitet 

behandlar istället hur väl de resultat som framkommit i undersökningen kan generaliseras och 

spegla fler enheter än de som faktiskt har undersökts (Jacobsen 2017). Jacobsen (2017) 

poängterar även betydelsen av urvalsstorleken när generella slutsatser skall dras. I vår studie 

har vi använt oss av fyra intervjuer för insamling av data vilket begränsar våra möjligheter att 

generalisera de slutsatser som framkommer i studien. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke 

dessa fyra intervjuer fortfarande kommer ge oss möjlighet att dra slutsatser utifrån de företag 

som undersöks och potentiellt även liknande företag inom branschen. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida det är forskaren eller möjligtvis undersökningens utformning 

som på något vis påverkar de resultat som nås och på så vis minskar tillförlitligheten i 

resultaten (Jacobsen 2017). I vårt fall har samtliga medlemmar i gruppen hjälpts åt att 

formulera intervjuunderlaget samt tolka de svar som frågorna genererat. Detta gör att risken 
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för feltolkningar eller missförstånd minskar avsevärt då sannolikheten att samtliga 

gruppmedlemmar misstolkar samma sak får ses som tämligen liten. Genom att använda oss av 

en mailintervju har vi även eliminerat risken för transkriberingsfel som annars kan medföra att 

reliabiliteten hos resultatet minskar (Jacobsen 2017). Jacobsen (2017) nämner även att det kan 

vara positivt för forskare som önskar få fram mer genomtänkta och planlagda åsikter, snarare 

än känslor och spontana åsikter att använda ett mer planerat tillvägagångssätt. Detta ger 

respondenterna mer tid att tänka igenom och planera hur de vill presentera sina svar. Detta är 

något som vi i vår studie utnyttjat genom valet att använda en mailintervju som ger 

respondenterna god betänketid samt möjlighet att svara på våra frågor när de själva behagar. 

Att respondenterna får mycket tid på sig till att svara på frågor kan dock även ses som en 

nackdel. Det kan ta lång tid för respondenterna att formulera sina svar i text, något som kan 

medföra att de ger kortare och mindre utförliga svar. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

hela verkligheten inte speglas av intervjusvaren. Dessutom kan det i vissa fall vara 

problematiskt att ställa eventuella följdfrågor då det kan ta lång tid mellan svarstillfällen 

vilket kan leda till att personen i fråga glömmer bort vad de ursprungligen menade vilket kan 

leda till förvirring för båda parterna.  

 

3.6 Metodkritik 

En aspekt som vi missade i vårt val av företag är att några av de företag som vi valt att arbeta 

med sköter stora delar av sin försäljning genom egna butiker och internetshoppar, till skillnad 

från andra som primärt har sina produkter i olika återförsäljares butiker. Detta får givetvis 

konsekvenser för hur företagen arbetar samt hur mycket av företagens CSR-arbete som 

framgår i den fysiska butiken. Om en mer utförlig studie skulle genomföras hade det behövts 

undersökas vilka återförsäljare som används samt vilka hållbarhetskrav som ställs på dessa 

återförsäljare, om några. 

 

Vårt beslut om att föra samtliga intervjuer över mail förde med sig vissa nackdelar. Jacobsen 

(2017) menar att de svar respondenten ger kan bli mer komprimerade vid mailintervju, vilket 

leder till att mottagaren går miste om både information och en mer nyanserad bild av det som 

undersöks. Att exempelvis föra en telefon- eller skypeintervju med de respondenter som hade 

möjlighet till detta hade sannolikt bidragit med en, som Jacobsen beskriver, mer nyanserad 

bild. 
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras insamlad empiri. Empirin består av information hämtad från 

respektive företags hållbarhetsrapporter och hemsida, samt genom intervjuer med personer 

inom respektive företag. Under Presentation presenteras material insamlat från 

hållbarhetsredovisning och hemsida, och under Intervju presenteras information som samlats 

in via våra intervjuer med representanter för respektive företag. 

4.1 Nudie Jeans  

4.1.1 Presentation 

Nudie Jeans grundades 2001 av Maria Erixon och startade tidigt ett internt hållbarhetsarbete. 

Det började med mindre initiativ som att införa produkter med organiska material till att 

involvera hela värdekedjan för att tillsammans skapa ett miljö- och samhällsvänligt 

samarbete. I dagsläget arbetar Nudie Jeans enbart med organisk bomull vid tillverkning av 

deras jeansprodukter och har även implementerat ‘repair shops’ i butikerna där de utför gratis 

lagning av jeans. Nudie Jeans går att hitta i 50 länder runt om i världen och har genom 

initiativ som nämns ovan ett rykte starkt sammankopplat med CSR-arbete. (Nudie Jeans 

hållbarhetsredovisning 2017) 

 

Utöver ‘repair shops’, som Nudie Jeans väljer att kalla sina butiker har de även infört ett CSR-

initiativ som de kallar ‘recycle’ och ‘reuse’. ‘Reuse’ handlar om att förlänga livscykeln hos 

Nudies produkter genom att erbjuda kunder rabatt om de vid nya inköp även lämnar in ett par 

använda jeans. Nudie Jeans använder sedan plagget för att exempelvis sälja vidare eller 

återanvända tyget till exempelvis lagning. Naturskyddsföreningen har stämplat detta initiativ 

som ett ‘Bra miljöval’. Den stora utmaningen ligger i att lyckas stänga cykeln i form av 

återvinning eller ‘recycle’. Målet för Nudie är att skapa helt återvinningsbara produkter med 

endast organisk bomull. För att lyckas med detta krävs att konsumenter återvinner gamla 

jeans i en större utsträckning samt att företaget kan hitta nya lösningar för effektiv 

återvinning. (Nudie Jeans hållbarhetsredovisning 2017) 

 

Nudie Jeans poängterar att det även ligger stora utmaningar i att effektivisera produktionen av 

textilprodukter. Nudie Jeans har, precis som andra företag i branschen en hög energiåtgång 
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och använder sig av kemikalier vid framtagning av sina produkter. Detta är något som Nudie 

arbetar kontinuerligt med tillsammans med sina leverantörer för att hela tiden effektivisera de 

arbetsprocesser som produktionen kräver. Ett exempel är att Nudie Jeans kräver att deras 

leverantörer arbetar med Restricted substance list (RSL) som grundar sig på den europeiska 

standarden för användning av kemikalier men är ännu mer restriktiv. (Nudie Jeans 

hållbarhetsredovisning 2017) 

4.1.2 Intervju 

Denna intervju genomfördes med Kevin Gelsi, hållbarhetssamordnare för Nudie Jeans. Gelsis 

huvudsakliga uppgifter omfattar både företagets externa och interna hållbarhetsarbete. Han 

arbetar med praktiska uppgifter som miljörapportering och butiksdiplomering. Dessutom 

arbetar han med kommunikationen av CSR-arbetet till kunder genom exempelvis företagets 

hållbarhetsrapporter.  

 

Nudie Jeans är ett företag som främst har inriktat sig mot medvetna ungdomar i åldersspannet 

20-30 år men vill gärna tilltala en större målgrupp. Tidigare har jeans endast tillverkats i 

herrmodeller, men har under flera år format unisex-jeans. År 2018 lanserades den första 

kvinnliga kollektionen för att bredda sig på marknaden. Gelsi poängterar att företagets 

målgrupp med tiden tycks ha blivit mer svårdefinierad. Den sträcker sig både över både 

åldersspann och kön. Företagets målsättning är att vara ett attraktivt företag för alla som vill 

köpa en hållbar produkt i alla avseenden, såväl socialt som miljömässigt.  

 

Nudie Jeans har märkt att fler och fler kunder intresserar sig för CSR-arbete, samt att fler 

kunder väljer att handla hos just dem just på grund av deras hållbarhetsarbete. Det är dock 

svårt att påstå att deras målgrupps intresse för CSR-arbete skulle skilja sig från övriga 

målgrupper. En problematik som Gelsi lyfter fram berör de kunder som bryr sig extra mycket 

om hållbarhet. Han menar att dessa kunder sannolikt inte kommer välja att handla sina kläder 

hos ett stort kommersiellt företag, utan handlar troligtvis merparten av sina kläder second 

hand. Detta beroende på att ett nytt klädesplagg alltid kommer ha större påverkan på miljön 

än ett begagnat plagg, oavsett hur hållbart framtaget plagget är.  

 

Nudie Jeans omfattande CSR-arbete ger dem dock en konkurrensfördel på marknaden. Gelsi 

hävdar att många konkurrerande företaget ligger steget bakom Nudie Jeans när det kommer 

till hållbarhetsarbete och att detta leder till att de mer medvetna kunderna söker sig till 
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företaget istället för dess konkurrenter. Däremot tycks konkurrenter försöka jobba ikapp på 

denna fronten. Kevin Gelsi ser positivt på att konkurrerande företag breddar sitt CSR-arbete 

ur ett samhällsperspektiv, däremot medger han att en stor del av deras konkurrenskraft har sin 

grund i företagets hållbarhetsarbete. Börjar konkurrenterna arbeta med CSR i samma 

utsträckning som Nudie Jeans kommer framtida konsumenter se CSR-arbete som en 

självklarhet vilket resulterar i en hårdare konkurrenssituation för Nudie Jeans. Det finns även 

en inneboende risk i att marknadsföra sitt CSR-arbete för intensivt. Han säger att det finns en 

fin linje mellan att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete och greenwashing, ett begrepp som 

betyder att företag primärt arbetar för att verka som ett hållbart alternativt, snarare än att 

faktiskt arbeta hållbart. Denna risk inte upplevs inte som särskilt stor för dem då de faktiskt 

engagerar sig i de initiativ som de marknadsför. Således kommer företaget att kunna 

marknadsföra sitt hållbarhetsarbete i ännu större utsträckning, utan att riskera att anklagas för 

greenwashing. 

 

De kommunikationskanaler som hittills har fungerat väl för Nudie Jeans har främst har 

utgjorts av sociala medier, föredrag och butikspersonal. Även företagets ‘repair shops’ tycks 

erbjuda en naturlig ingång till samtal rörande hållbarhetsarbete när konsumenterna besöker 

butiken. Gelsi poängterar även vikten av tvåvägskommunikation i företagets butiker och 

påstår att den gör det enkelt att belysa företagets CSR-arbete på ett effektivt sätt. Denna typ av 

kommunikation gör det även enkelt att uppmuntra konsumenter till att handla mer medvetet. 

Det finns dock ett antal möjliga förbättringar. Dessa rör tillgängligheten av rapporter och 

dokument på hemsidan. Gelsi menar att transparensen finns där, men att göra det lättare för en 

nätbesökare att hitta till detta är av vikt, då företaget i framtiden ämnar vara mer transparenta 

och dela med sig av ännu mer information.  

 

De hållbarhetsinitiativ som företaget idag engagerar sig i ofta är sådant som växt fram allt 

eftersom. Gelsi menar att det finns stora skillnader mellan Nudie Jeans 2001 och Nudie Jeans 

2018. Exempelvis var inte tanken från början att företaget skulle laga alla jeans gratis utan att 

detta snarare vuxit fram senare. Företaget har successivt blivit mer medvetna om vilka 

åtgärder de kan ta för att göra skillnad, samtidigt som de vet om att de inte kan göra allting på 

en gång. Således väljer företaget vilka projekt de ska ta sig ann delvis baserat på hur akut 

behovet är men även baserat på vilket intresse och driv det finns bland de anställda samt 

ägarna. Tillgång till interna resurser sätter även begränsningar för hur många projekt som  kan 

påbörjas. Finns det inte tillräckligt med resurser får initiativen genomföras vid en senare 
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tidpunkt. Det finns sällan några ekonomiska kalkyler när Nudie Jeans påbörjar ett 

hållbarhetsprojekt, detta är något som får växa fram under processens gång. 

 

4.2 Blåkläder 

4.2.1 Presentation 

Blåkläder AB specialiserar sig på framtagning och försäljning av tåliga arbetsplagg, men även 

kläder för vardagsbruk. Företagets kunder är varierade: från vanliga konsumenter som köper i 

butiker eller webbshoppen till stora beställningar från industriföretag. Blåkläder grundades 

1959 och började tidigt implementera hållbarhetstänk, främst genom att erbjuda slitstarka 

produkter med hög kvalité. I takt med att marknaden förändrades och efterfrågan på CSR blev 

högre har Blåkläder anpassat sina arbetsprocesser och har i nuläget ett utbrett CSR-arbete. 

Företaget medger dock att det i den typ av verksamhet man bedriver finns en del 

problemområden som är särskilt framträdande. (Blåkläder hållbarhetsredovisning 2017) 

En stor utmaning för företaget rör lagstiftning. På grund av förordningar från bland annat EU 

(förordning 2016/425) som reglerar och begränsar materialanskaffning och användning, och 

den kemiska behandlingsprocessen i skydds- och arbetskläder, begränsas företaget i sitt 

hållbarhetsarbete då vissa minimikrav på plaggens slitstyrka och skyddsfunktioner måste 

uppfyllas. De ur miljösynpunkt mest hållbara materialen och processerna kan inte användas i 

tillverkning då dessa inte uppfyller kraven på säkerhet och skydd. Därför får företaget 

fokusera på de förbättringar som är möjliga att genomföra utan att bryta mot dessa 

regleringar. Blåkläder gick 2017 med i Better Cotton Initiative, en organisation som ämnar att 

förbättra villkoren för bomullsodlare samt effektivisera odlingen ur ett klimatperspektiv. 

Syftet har varit att få fram en så bra råvara som möjligt som uppfyller de specifika kraven på 

arbetskläder och som samtidigt är hållbart (Better Cotton Initiative u.å). 

En annan betydande utmaning för Blåkläder rör företagets produktionsprocess. Problematiken 

grundas i att Blåkläders värdekedja innefattar många olika aktörer från olika delar av världen 

med skiftande policies och målsättning. Detta kan medföra att företag med en omfattande 

värdekedja själva arbetar med hållbarhet medan deras samarbetspartners inte når upp till 

företagets egentliga standard vilket gäller både miljöaspekten och den sociala aspekten. För 

att motverka detta har Blåkläder valt att endast samarbeta med noggrant utvalda leverantörer 

samt att de ständigt kontrollerar och kommunicerar med leverantörerna för att se till att 

Blåkläders högt ställda krav på ansvarstagande efterlevs. Blåkläder menar även att detta bidrar 
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till att företaget kan skapa långsiktiga relationer till sina samarbetspartners, något som leder 

till att företagen tillsammans får positiv påverkan på samhället. Företagets fabriker i Sri Lanka 

och Vietnam har samtliga blivit certifierade enligt SA8000, vilket delas ut till företag med 

särskilt god styrning i sitt produktionsled för att garantera rättvis behandling av 

fabriksarbetarna (Social Accountability International 2017). 

 

Blåkläder upplever att det är en svår balansgång att kunna möte de kvalitetskrav som finns 

och att samtidigt minimera negativ påverkan på miljö och arbetsvillkor. Som ett bevis på att 

kvaliteten upprätthålls, och ett sätt att få kunden att konsumera mindre, erbjuder Blåkläder 

livstidsgaranti på sömmarna i sina populära arbetsbyxor. Den effekten företaget hoppas uppnå 

med kläder som håller längre är en minskad klimatpåverkan genom färre transporter av nya 

kläder och mindre resursförbrukning. (Blåkläder hållbarhetsredovisning 2017) 

 

4.2.2 Intervju 

Denna intervju har genomförts med Ann Carlsson, hållbarhetschef på Blåkläder. Blåkläders 

målgrupp är relativt bred och innefattar nästan alla områden där människor behöver arbets- 

och skyddskläder. Några exempel på detta är butikskedjor som sedan säljer till hantverkare 

och företag. Blåkläder säljer även kläder direkt till kommuner samt stora industri- och 

byggföretag av varierande storlek, dock inte till hotell- och restaurangbranschen eller 

sjukvården. Carlsson belyser även att många av deras kunder är organisationer som genomför 

centrala upphandlingar och att dessa organisationer då omfattas av lagen om offentlig 

upphandling. Detta innebär att deras kunders inställning till hållbarhet ofta inte baseras på 

internt engagemang eller tyckande, utan att det snarare är lagkrav som styr vad deras kunder 

köper.  

 

Blåkläder har dock inte bara stora företag som kunder utan även mindre företag och 

privatpersoner. Företagen har oftast satt upp interna krav för etiskt handlande samt 

användande av hållbart framtagna material etcetera. Carlsson hävdar även att slitstarka kläder 

som håller för långsiktigt bruk alltid är att föredra framför diffusa återvinningsinitiativ. Hon 

menar att det inte är möjligt att motivera en överkonsumtion med återvinning eftersom 

råvaran bara är en del av de resurser som krävs i en tillverkningskedja. Carlsson poängterar 

även att då det är personlig skyddsutrustning och arbetskläder som Blåkläder säljer så 
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kommer det alltid att ligga fokus på plaggets skyddsfunktioner, att kläderna är gjorda av 

hållbara material kommer alltid vara underordnat detta.  

 

Carlsson tror att Blåkläders hållbarhetsarbete gör att hela tillverkningskedjan mår bra och att 

detta utgör de bästa förutsättningarna för en sund verksamhet. Att detta dessutom påverkar 

omvärlden positivt är dock givetvis kärnan i hållbarhetsarbetet. Blåkläder har, i Carlssons 

mening, en stor fördel vad det gäller hållbarhetsarbete gentemot sina konkurrenter. Blåkläders 

närhet till sin sömnadsproduktion gör att företaget kan ha en hög grad av insyn och kontroll, 

dessutom kan företaget hålla ner sitt antal leverantörer till endast en bråkdel av vad 

konkurrenterna använder sig av. Huruvida detta skulle ge Blåkläder en konkurrensfördel på 

marknaden vill hon dock inte uttala sig om.  

 

Carlsson hävdar likt Gelsi att hon sett en ökning i efterfrågan på hållbart producerade kläder. 

Främst genom att kunder blir mer medvetna om vad de kan och bör kräva av företag för att 

påverka dem i en positiv riktning. Det tycks även finnas en större förståelse hos kunder som 

numera insett att en produkt som är producerad på ett ansvarsfullt vis sannolikt också kommer 

kosta lite extra. Carlsson hävdar att “för billiga produkter många gånger skvallrar om 

korruption, nonchalans mot lagar, oetiska metoder i tillverkningen samt övergrepp mot 

mänskliga rättigheter.” Det finns dock svårigheter i att kommunicera ut sitt CSR-arbete. Hon 

menar att det är svårt att vara tydlig och få fram all den information som kan vara relevant för 

folk utan att riskera att vara överinformativ. Det som fungerat bäst för Blåkläder är 

information via deras hemsida men även att deras hållbarhetsredovisning har varit ett bra 

verktyg för att informera folk som intresserade av Blåkläders verksamhet.  

 

Blåkläder har genom historien tagit olika vägar för att komma fram till vilka CSR-initiativ 

som företaget ska engagera sig i. Beslut om genomförande har oftast förgåtts av interna 

riskanalyser för att genom dessa enklare kunna avgöra vilka initiativ som är värt att spendera 

pengar på. Företagets intressenter och deras har också stor betydelse för dessa beslut. 
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4.3 Vagabond 

4.3.1 Presentation 

Vagabond AB är ett företag som säljer skor till alla tillfällen, såväl vardag som fest. Företaget 

grundades 1973 i Sverige och har nu över 500 anställda (Vagabond hållbarhetsredovisning 

2017). Vagabond har idag ett utpräglat hållbarhetsarbete som behandlar allt ifrån att arbeta 

med att fram mer hållbara material till att minska företagets vattenförbrukning samt att 

förbättra arbetsförhållandena för anställda i företagets värdekedja (Vagabond 

hållbarhetsredovisning 2017). 

 

Inom Vagabond pågår ett omfattande arbete med att öka användningen av mer hållbara 

material i sina produkter. Företaget har en målsättning att vid slutet av 2018 eliminerat 

behovet av att använda nya fossila material i sina produkter för att istället använda sig av 

100% återvinningsbara material (Vagabond u.å). Företaget arbetar även med att i större 

utsträckning använda sig av organiskt framtagen bomull för att på så sätt minska 

användningen av farliga kemikalier i produktionen (Vagabond u.å). Ett annat initiativ som 

Vagabond engagerar sig i är en kollektion av skor som inte innehåller några animaliska 

produkter. Företaget poängterar att denna kollektion, precis som många andra 

hållbarhetsinitiativ hos företaget har blivit verklighet till stor del på grund av att konsumenter 

efterfrågat den här typen av produkter (Vagabond u.å). Vagabond är medlemmar i STWI, 

Sweden Textile Water Initiative (Vagabond u.å). Detta initiativ utgår från att företag tidigt i 

produktionsprocessen ska minska sin vatten- och kemikalieförbrukning. Detta är något som 

främjar miljön då klädproduktion i regel förbrukar enorma mängder vatten (STWI u.å). 

 

Likt Blåkläder poängterar Vagabond svårigheterna med att arbeta med en lång värdekedja. 

För att bemöta denna problematik har Vagabond valt att ta fram en uppförandekod som 

samtliga företag som önskar samarbeta med Vagabond måste skriva under och sedermera 

följa. Uppförandekoden beskriver hur företagen som vill samarbeta med Vagabond ska agera i 

en rad frågor som bland annat arbetsförhållanden för anställda, vattenförbrukning och 

kemikalieanvändning. För att säkerställa att uppförandekoden efterföljs använder sig 

Vagabond ut av regelbundna inspektioner hos företagen. (Vagabond hållbarhetsredovisning 

2017) 
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4.3.2 Intervju 

Intervjuobjekt på Vagabond är dess Sustainability Manager, Ulrika Simonsson, och har det 

övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Vagabond.  

 

Företagets huvudsakliga målgrupp är “de som är medvetna om stil, kvalitet och hållbarhet”. 

Vagabond har lärt sig att målgruppen i sin helhet ofta tycks besitta en viss kunskap om och 

intresse för hållbarhetsfrågor. Det ökande intresset och efterfrågan på hållbart framtagna 

produkter är inte bara något som kommer fram i direktkontakt med konsumenter, utan 

efterfrågas också i allt större utsträckning av Vagabonds återförsäljare.  

 

Enligt Simonsson ägnar företaget mycket fokus åt hållbarhetsområden där de “har möjlighet 

att göra verklig skillnad”. Hållbar design är ett av dessa områden. Det handlar om att jobba 

med så hållbara material som möjligt att förlänga produkternas livslängd och att slutligen 

kunna återvinna och återanvända material. Hon menar att fokus på samtliga av dessa frågor 

ofta resulterar i en spilleffekt då förbättringar uppnås. Exempelvis så resulterar ofta arbete 

med ett hållbart material i positiva effekter ur både hälso- och miljöaspekter i 

produktionsledet. Det ger även positiva effekter i återvinningsstadiet. Dessa effekter 

uppskattas i sin tur av både kunder och medarbetare. Arbetet ligger även i linje med de 

globala hållbarhetsmålen. 

 

Enligt Simonsson är de CSR-initiativ som företaget engagerar sig i relevanta och väsentliga 

för verksamheten samt utvecklingen på just hållbarhetsområdet. Stor vikt läggs vid 

samarbetspartners, där Simonsson även inkluderar konkurrenter när det kommer till 

hållbarhetsarbete. Genom samarbete kan framsteg uppnås både snabbare och mer effektivt. 

Det som skiljer företaget från dess konkurrenter är främst att Vagabond sköter allt 

designarbete från huvudkontoret i Varberg, vilket ger företaget full kontroll över konstruktion, 

material och leverantörer. Även prototyptillverkning sker här. Detta förutsätter en gedigen 

kunskap om skotillverkning, vilket Simonsson menar är av stor vikt för Vagabond. En del av 

skoutbudet och hela väskutbudet tillverkas även i Vagabonds egen fabrik i Vietnam.  

 

Simonsson anser att CSR-arbetet bidrar med flera positiva effekter för företaget. Utöver att 

fortsätta attrahera nya kunder, leverantörer och samarbetspartners så bidrar arbetet till ett ännu 
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större engagemang hos medarbetarna. En stolthet har utvecklats hos medarbetarna vilket 

stöttar Vagabond i vidareutvecklingen av varumärket.  

 

Vagabonds bästa kanaler för kommunikation av CSR-arbetet är företagets kunniga säljare och 

hemsidan. Företaget satsar mycket på utbildning av sina säljare, och det personliga mötet ses 

som en väldigt effektivt när det rör sig om tvåvägskommunikation. Sociala medier är ett gott 

komplement men det påpekas att risken för missförstånd kan öka när kommunikationen förs 

på detta vis. Vidare anser Simonsson att företaget behöver vidareutveckla kommunikationen 

av CSR-arbetet på hemsidan. Kunder använder E-handeln är inte lika lätta att nå med denna 

typ av information och det är därför viktigt att göra den så lättillgänglig som möjligt. 

 

4.4 Björn borg 

4.4.1 Presentation 

1984 skapades den första kollektionen bärande Björn Borgs namn. Efter detta har varumärket 

nått stora framgångar, bland annat genom att revolutionera underklädesbranschen (Björn 

Borg, u.å). År 2015 presenterades en affärsplan som sträcker sig fram till 2019, där företaget 

planerat att accelerera sitt hållbarhetsarbete. En roadmap med områden som kräver 

uppmärksamhet både nu och längre fram har formats och integrerats i den mer övergripande 

“performance management model” som används årligen vid mätning av de anställdas 

prestation. År 2015 hade 15 % av de anställda hållbarhet som ett mål i sin årliga plan. År 

2016 ökade det till 57 % och 2017 hade hela 75 % av de anställda hållbarhetsmål att uppnå. 

(Björn Borg hållbarhetsredovisning 2017)  

 

Precis som de tidigare företagen (och sannolikt en överväldigande majoritet av företagen i 

branschen) ligger det stora fokuset på att göra värdekedjan hållbar. Björn Borgs 

livscykelanalys har visat att 37 % av klimatpåverkan ligger i produktionsfasen, och 67 % av 

dessa i det tidiga produktionsskedet, det vill säga vid fiber- och tygtillverkning. Björn Borg 

använder sig av ett antal fabriker i bland annat Kina och Turkiet, men har även flyttat viss 

tillverkning till Europa (Litauen och Italien). Bakom fabrikerna som kontrakterats av Björn 

Borg finns ett stort antal underleverantörer som sköter just bomullsodling, färgning, vävning 

och så vidare. För att motverka klimatpåverkan i dessa tidiga produktionsfaser, där Björn 

Borg inte har några direkta kontraktuella relationer, ansvarar fabrikerna för att företagets 
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Code of Conduct och kravet på en ansvarsfull kemikalieanvändning följs. Företaget är även, 

likt Vagabond, medlemmar i STWI. Mycket av företagets forskning ligger i att förbättra 

färgnings- och tryckningsprocesserna ur ett hållbarhetsperspektiv, och år 2017 utvecklade 

designavdelningen ett plagg färgat med en speciell typ av teknik som görs utan vatten. Även 

Björn Borg är medlemmar i Better Cotton Initiative. Det långsiktiga målet är att 70 % av 

företagets utbud ska vara tillverkat av hållbart material. (Björn Borg hållbarhetsredovisning 

2017)  

 

Björn Borg har även tillsammans med ett annat företag skapat initiativet Marriage Unblocked. 

Detta initiativ skapades ursprungligen i anslutning till världsmästerskapen i fotboll 2018 i 

Ryssland. Initiativet är en plattform med syfte att hjälpa alla människor, oberoende av 

läggning att kunna gifta sig av egen fri vilja utan påverkan av någon stat eller religion. Något 

som ansågs viktigt då inte alla människor runt om i världen har möjlighet att gifta sig och 

därigenom föreviga sin kärlek på samma sätt som heterosexuella par har. (Marriageunblocked 

2018) 

 

4.4.2 Intervju 

Denna intervju genomfördes med Pernilla Johansson som arbetar på Björn Borg som 

‘corporate communication manager’. Johansson pekar ut människor i storstäder, i 

åldersspannet 18-30år, som Björn Borgs primära målgrupp. Människor i storstäder är i regel 

mer hållbarhetsmedvetna, men hon påstår samtidigt att köpbeteendet hos dessa inte skiljer sig 

avsevärt från människor på landsbygden. CSR ses som en nödvändighet inom företaget. Hon 

anser att CSR är en hygienfaktor, både inom Björn Borg och i företagets omvärld. CSR-arbete 

ska ses ett ökat CSR-arbete som en investering och tar företag inte CSR på allvar kommer 

dessa halka efter konkurrensen.  

 

Björn Borg har sett ett ökat intresse för företagets ansvarstagande inom området. Johansson 

tar exempelvis upp kunder och konsumenter men nämner även att personal och övriga 

intressenter har visat ett ökat engagemang. Detta är något som visar sig även hos Björn Borgs 

konkurrenter som också har börjat arbeta mer aktivt med CSR och Johansson menar att 

företagets arbete med hållbarhetsfrågor följer övriga i branschen och att deras 

hållbarhetsarbete därför inte ger dem någon betydande konkurrensfördel. Björn Borgs fokus 

vad gäller hållbarhetsfrågor är för tillfället produkt- och tillverkningsutveckling samt 
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transportförbättring då dessa är de områden där Björn Borg kan göra störst skillnad. 

Klimatneutralitet och ‘closing the loop’ ses som framtida målsättningar inom företaget. 

Johansson poängterar vikten av att låta hållbarhetsarbete genomsyra hela organisationen och 

inte fokusera på enstaka delar i företaget. Hon pratar även om att företag ska ta sitt ansvar, för 

samhället och för företagets skull. 

 

“Tar vi inte vårt hållbarhetsarbete på allvar och låter, säg, flygtransporterna skena iväg 

medan vi jobbar hårt med att införa fler hållbara material och processer i vår 

produktutveckling så blir det lite skenheligt. Det känns inte bra helt enkelt. Viktigast är att det 

känns bra i magen, att man kan sova med gott samvete” 

 

Johansson belyser hur viktigt det är att alltid vilja förbättra hållbarhetsarbetet inom Björn 

Borg. De arbetar mycket med hållbara material och har som målsättning att ha 100% hållbara 

produkter till 2022. Företaget vill även ha en ökad transparens längre bak i produktions- och 

leverantörsleden.   

 

Björn Borg har under detta år har börjat kommunicera företagets CSR-arbete mot 

konsumenter för första gången vilket har fått ett positivt mottagande. Likt övriga företag vi 

intervjuat hävdar Johansson att butiker och personal är de mest effektiva kanalerna att 

använda då klädesplaggen utgör kommunikationskanalen mellan Björn Borg och dess 

konsumenter. Hon nämner även sociala medier och anser att skulle kunna vara en potentiell 

ingång till tvåvägskommunikation men att det är ett begränsat antal konsumenter som faktiskt 

gör sig tillgängliga där.  
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5. Analys  

I följande kapitel presenteras vår analys och diskussion av insamlad empiri. För att genomföra 

detta kopplas intervjusvaren och hållbarhetsrapporterna till den presenterade teorin. 

5.1 CSR-initiativ och koppling till verksamheten 

 

Företag/Steg 1. 

Ekonomiskt 

ansvar 

2. Minimera 

sociala 

kostnader 

3. Lösa 

sociala 

problem 

4. Bidra till 

infrastruktur 

5. 

Hållbarhetstä

nk på 

samtliga 

nivåer samt 

på 

sammarbetsp

artners 

Vagabond Skapar 

arbete och 

bidrar till 

samhället 

genom skatt 

STWI-

initiativ 

- - Kontinuerlig 

kontakt med 

och kontroll 

av sina 

leverantörer 

Nudie Jeans Skapar 

arbete och 

bidrar till 

samhället 

genom skatt 

RSL-initiativ - - Kontinuerlig 

kontakt med 

och kontroll 

av sina 

leverantörer 

Blåkläder Skapar 

arbete och 

bidrar till 

samhället 

genom skatt 

SA8000-

initiativ 

- - Kontinuerlig 

kontakt med 

och kontroll 

av sina 

leverantörer 

Björn Borg Skapar 

arbete och 

bidrar till 

samhället 

genom skatt 

STWI-

initiativ 

Marriage 

Unblocked-

initiativet 

- Kontinuerlig 

kontakt med 

och kontroll 

av sina 

leverantörer 

Tabell 1. Kategorisering av olika typer av CSR-initiativ efter Lerbingers pyramid 

Det som upptäckts vid undersökningen av de fyra företagen är att samtliga tycks arbeta med 

liknande initiativ. Störst fokus ligger på hållbarhetsinitiativ som är direkt 
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verksamhetsrelaterade, främst på en hållbar produktion med hållbara material. Detta innefattar 

såväl sociala, ekonomiska och miljömässiga synvinklar.  

När företagen kategoriseras efter deras typer av initiativ med hjälp av Lerbingers pyramid ser 

vi inledningsvis att samtliga av företagen uppfyller kraven för det första steget i pyramiden. 

Alla fyra företag anställer människor och skapar därigenom arbete och skatteintäkter som 

kommer samhället till nytta.  

Samtliga företag kan även placeras i steg två i pyramiden. Detta steg utgörs av arbete för att 

minimera de sociala kostnaderna som företaget kan skapa hos samhället (Sones et al. 2009). 

Här arbetar samtliga av de undersökta företagen med att se till att alla aktörer som är 

inblandade i leverantörskedjorna ger sina anställda rättvisa löner och säkrare arbetsplatser, 

och försöker samtidigt minska den miljöpåverkan som företagens produktion har. Exempelvis 

så är både Björn Borg och Vagabond medlemmar i Sweden Textile Water Initiative för att 

arbeta för en hållbar vattenförbrukning, Blåkläders fabriker i Sri Lanka och Vietnam är 

SA8000-certifierade och Nudie Jeans arbetar med “Restricted Substance List”.  

Pyramidens tredje steg handlar om initiativ som fokuserar på att hjälpa till att lösa sociala 

problem i samhället (Sones et al. 2009). Här ser vi främst Björn Borg och deras Marriage 

Unblocked-initiativ. Det går dock att argumentera för att även övriga företag skulle kunna 

verka på denna nivå då de arbetar för att lösa sociala problem genom att säkerställa att deras 

leverantörer betalar ut rättvisa löner till sina anställda. Tydligast blir dock Björn Borg då deras 

initiativ egentligen saknar koppling till verksamheten utan istället har med HBTQ-rättigheter 

att göra.  

Vad beträffar det fjärde steget i pyramiden ser vi inte att något av företagen arbetar på denna 

nivå. Vi har inte hittat någon information som pekar mot att något av företagen skulle bidra 

till infrastrukturen i samhället eller byggnader som kan nyttjas av människor som står utanför 

företagen.  

På det femte och avslutande steget i pyramiden ser vi däremot samtliga fyra företag. För att 

arbeta på denna nivå krävs det att företagen implementerar hållbarhetstänk på samtliga nivåer 

inom sin verksamhet (Sones et al. 2009). Dessutom förväntas företaget ställa liknande krav på 

sina samarbetspartners som det ställer på sig själv. Detta är något som syns hos samtliga av de 

undersökta företagen som alla är noggranna med att betona att de alltid arbetar för att 

säkerställa att deras leverantörer och samarbetspartners arbetar på liknande sätt som företagen 

själva. Dessutom talar samtliga av företagen om att de ständigt ökar kraven på kvalitet och 
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hållbarhet hos deras samarbetspartners för att därigenom se till att företaget utvecklas i en 

positiv riktning Att samtliga av dessa företag når denna nivå kan till stor del bero på att 

mycket av tillverkningen sker hos de många underleverantörer företaget har, situerade i ett 

flertal länder. För att implementera en hållbar arbetsprocess krävs det att viss kontroll av samt 

samarbete med internationella partners äger rum för att påverka graden av hållbarhet i 

produktionen.  

 

5.2 Strategi och kundgrupper 

Samtliga företag har, som tidigare beskrivits, väldigt liknande CSR-arbete, och majoriteten av 

företagens hållbarhetsinitiativ är fokuserade på att minimera de samhällskostnader som 

företaget ger upphov till genom sin verksamhet. Under våra intervjuer med företagen 

framkom det att de strategier som företagen har upprättat inte har påverkats nämnvärt av 

företagens kundgrupper. Däremot ser företagen CSR-arbete som ett verktyg för att uppnå 

strategiskt övertag gentemot konkurrenter då många kunder och övriga intressenter tycks 

uppvisa en önskan om större hållbarhetsengagemang. Om företaget inte engagerar sig i 

tillräcklig grad menar samtliga av Björn Borg, Nudie Jeans och Blåkläder att företagets 

konkurrenskraft minskar.  

Yang och Chattopadhyay (2011) beskriver hur konceptuella kopplingar kan komma att spela 

en roll i hur väl ett CSR-initiativ mottages av konsumenter. Samtliga företag engagerar sig 

främst i förbättringar direkt kopplade till deras kärnverksamhet: att producera kläder och skor. 

Det skulle kunna översättas med att den konceptuella kopplingen är så nära som den möjligen 

kan bli. Påverkan av att konfektionsbranschen i sin helhet är den näst mest förorenande i 

världen motverkas i det avseendet, om vi jämför med Bhattacharya och Sens (2004) 

observation gällande branscher med miljöproblematik. Den tydliga kopplingen till 

kärnverksamheten som företagen har antagit i sina strategier ger, för kunden, ett intryck av en 

faktisk vilja att hjälpa samhället inom ramarna för företagets verksamhet, vilket Ellen, Mohr 

och Webb (2006) menar borde leda till högre köpbenägenhet. 

En viktig aspekt som tagits upp under flera av intervjuerna är värdet av samarbetspartners och 

att balansera intressenternas önskemål. Att samarbeta med andra, även konkurrenter och att se 

till vad intressenterna önskar är inte enbart ett strategiskt fördelaktigt sätt att planera och 
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strukturera en CSR-strategi, utan anses även vara en genväg till förbättringar inom exempelvis 

hållbar produktion.  

Den enda tydliga strategiska kopplingen till kundgruppen som upptäckts är den som rör 

återvinning. Bland annat Nudie Jeans lägger stort fokus vid återvinning och återanvändning 

av materialet, något som tycks uppskattas av konsumenterna. Blåkläder däremot fäster stor 

vikt vid att kläderna ska vara slitstarka. Dels på grund av de krav som ställs på företaget 

(skyddsfunktionerna är det viktigaste), men även för att slitstyrka är något som uppskattas av 

deras kundgrupp, som oftast arbetar inom industri, bygg och så vidare. Slitstarka kläder är helt 

enkelt en annan metod för att minska konsumtionen. 

  

5.3 CSR-kommunikation 

I våra företagsintervjuer kan man utläsa att efterfrågan på ansvarstagande hos företagen har 

ökat de senaste åren. Däremot vittnar resultaten från Bhattacharya och Sens (2004) studie om 

att kunder ofta är ovetande om vilka hållbarhetsinitiativ som företagen de handlar hos 

genomför. Detta leder oss in på kommunikation och vilken del just den faktorn har för att 

uppnå ett framgångsrikt CSR-arbete inom en organisation. Om företag som arbetar med CSR 

inte har ett effektivt sätt att kommunicera detta till sina potentiella konsumenter kommer 

många av de positiva effekterna av ett större ansvarstagande att utebli. Bhattacharya, Sen och 

Korschun (2011) påstår att det mest effektiva sättet att sprida kunskap och medvetenhet är 

tvåvägskommunikation. Detta är något som även flera våra intervjuobjekt tog upp som den 

enklaste vägen till deras kunder, främst genom försäljare som utbildats i ämnet. Ett exempel 

på detta är Nudie Jeans som menar att deras Repair Shops utgör en naturlig ingång till samtal 

om hållbarhetsfrågor mellan konsumenten och den personal som arbetar i butiken. Även 

Vagabond och Björn Borg hävdar att de lägger mycket resurser på att utbilda sin egna 

säljpersonal i hållbarhetsfrågor för att ge dem förutsättningar till att föra meningsfull 

tvåvägskommunikation. Båda dessa företag vittnar om att personliga samtal mellan personal 

och kund är bra vägar att gå för att informera kunder om de CSR-initiativ företagen engagerar 

sig i.  

 

Ett företag som skiljer sig aningen från övriga är Blåkläder. Blåkläder hävdar i motsats till 

övriga företag att deras hemsida och hållbarhetsredovisning är det bästa sättet att nå ut med 
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information till kunderna, snarare än att personalen ska informera om den informationen. Att 

just Blåkläder skiljer sig från övriga på den här punkten ter sig dock naturligt då Blåkläder 

inte har egna butiker i samma utsträckning som övriga företag i denna undersökning, utan 

snarare sköter stora delar av sin försäljning via återförsäljare eller online. Samtliga av de 

undersökta företagen använder även sina respektive hemsidor och sociala medier för att 

kommunicera ut sina olika CSR-initiativ. Flera av företagen poängterar dock att det finns 

vissa svårigheter med att använda sig av dessa kanaler då det bland annat är svårt att hålla 

informationen på rätt nivå, utan att bli överinformativ eller att riskera att kunderna får 

intrycket att företaget sysslar med greenwashing snarare än CSR-arbete. Det är tänkbart att 

denna problematik går att koppla till att dessa kanaler utgörs av envägskommunikation och att 

de kunder som står som mottagare till informationen därmed inte ges någon möjlighet till att 

ge feedback. Därigenom kan inte företagen anpassa den information som ges ut till 

konsumenterna från hemsida efter vilken konsument som läser information. 
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6. Slutsatser 

Här presenteras svaren på studiens forskningsfrågor, studiens bidrag samt förslag till framtida 

studier. Detta görs med hjälp av den analys som gjorts av studiens empiriska data. 

6.1 Slutsatser 
Hur utformas CSR-strategier och sker detta med särskild hänsyn till kundernas 

intressen och värderingar?  

Efter studier på dessa fyra företag går att urskilja få omedelbart tydliga skillnader mellan 

företagen. Den huvudsakliga CSR-strategin hos respektive företag är väldigt lika varandra. 

Det vill säga, huvudfokuset ligger på att göra förbättringar som är direkt 

verksamhetsrelaterade: produktion exempelvis. Detta ligger i linje med vad exempelvis Yang 

och Chattopadhyay (2011) förespråkar. Blåkläder skiljer sig på det sättet att de arbetar under 

andra omständigheter än resterande företag. För att vara verksamma på deras marknad är den 

lagstadgade kravnivån satt högre än för de flesta företag som producerar kläder. Därmed blir 

mycket av Blåkläders hållbarhetsarbete en konsekvens av regler och lagar som tvingar in dem 

till att agera hållbart. Detta blir således inte något som klassas som CSR-arbete, då det är 

något som sker på frivillig basis. 

  

Ett exempel på ett mer strategiskt och instrumentellt motiverat initiativ är lanseringen av icke-

animaliska produkter av Vagabond. Företagets kunder efterfrågade just detta, vilket 

resulterade i en utmärkt möjlighet att expandera marknaden. Strategiska initiativ av detta slag 

är fullt accepterade i konsumenters ögon enligt Ellen, Morh & Webb (2006). Den 

huvudsakliga strategin är, som tidigare konstaterat, väldigt lika mellan företagen. Det är i de 

mindre initiativen, som exempelvis Vagabond icke-animaliska produkter, som tydliga motiv 

är enklare att urskilja. 

 

Undersökningen har även visat att de CSR-initiativ som företagen utför i regel är direkt 

kopplade till deras verksamhet, snarare än till deras kundgrupp. De fyra företagen som 

undersökts arbetar aktivt för att se till att minska sin negativa påverkan på samhälle och miljö. 

Både Bhattacharya & Sen (2004) och Yang och Chattopadhyay (2011) beskriver en 

konceptuell koppling mellan företaget och dess CSR-initiativ som viktig för att företaget skall 

uppfattas positivt för konsumenter. Företagen försöker inte spekulera i vad deras kunder 

önskar se för CSR-arbete, utan arbetar istället med frågor som har en tydlig koppling till 
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verksamheten. Den tydligaste skillnaden mellan företagens CSR-strategier ligger i deras 

återvinningsfilosofi. Vissa lägger stor vikt vid återvinningen av material, medan andra satsar 

hårdare på slitstyrka. Blåkläder, som sätter högt värde på slitstyrka, har en kundgrupp som i 

sin tur också värderar slitstyrka högre än möjligheten till återvinning. Resterande företag är 

verksamma inom ett annat typ av fält, med en annan kundgrupp, där “fast fashion”-

problematiken tydligare kan visa sig (även om företagen i sig inte är att klassa som “fast 

fashion”). För att kompensera för den stora konsumtionen av kläder är det helt enkelt rimligt 

att försöka återanvända material. Detta är något Bhattacharya & Sen (2004) argumenterar för i 

deras forskning. De hävdar att “one size does not fit all” och att företag bör anpassa sitt CSR-

arbete efter deras specifika förutsättningar vilket tydligt representeras av den skilda synen på 

återvinning i denna undersökning.  

 

Hur kommuniceras CSR-initiativ till kunderna? 

Studiens resultat visar att det finns tydliga likheter mellan hur Björn Borg, Nudie Jeans och 

Vagabond väljer att kommunicera sitt CSR-arbete. Samtliga av dessa poängterar vikten av 

personliga möten mellan kund och säljare i butik som deras mest effektiva sätt att informera 

kunder om företagens hållbarhetsarbete. Den här typen av tvåvägskommunikation möjliggör 

en dialog med kunderna där de får möjlighet att dela med sig av sina tankar och åsikter. 

Nyttan av att erbjuda tvåvägskommunikation med kunder är något som både Lim och 

Greenwood (2017) och Bhattacharya, Sen och Korschun (2011) betonar som det allra 

viktigaste för att skapa en gynnsam relation med företagets konsumenter. Blåkläder har 

däremot inte egna butiker i samma utsträckning som övriga företagen i denna studie vilket har 

medfört att de har andra sätt att kommunicera ut deras CSR-arbete, främst genom deras 

hemsida och hållbarhetsredovisningar. Även övriga företag använder sig av dessa kanaler 

men de uttrycker att det finns en viss problematik med att kommunicera via dessa kanaler då 

det bland annat är svårt att reglera hur mycket information varje konsument får och därmed 

ökar risken att uppfattas som överinformativ. 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag är att den lyckats visa att fyra företag inom konfektionsbranschen inte låter 

sitt CSR-arbete påverkas av sin kundgrupp. Istället ligger fokus, i likhet med vad tidigare 

forskning visat på att förbättra den egna verksamheten och genom detta stärka företagets 

konkurrenskraft. 
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6.3 Framtida forskning 

Något vi tror skulle vara intressant att se i framtida forskning är den växande second hand- 

handelns påverkan på konfektionsbranschen, då konfektionsbranschen per definition är 

beroende av att människor vill köpa nya kläder. Kommer efterfrågan på nya kläder att minska 

i takt med att människor blir mer hållbarhetsmedvetna och efterfrågan på begagnade kläder 

öka.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta kort om din position på företaget? 

2. Hur ser er Huvudmålgrupp/målkund ut? 

3. Tror ni att er målgrupps intresse för CSR-arbete skiljer sig något från övriga befolkningen? 

I så fall hur? 

4. Finns de några initiativ som ni anser är “viktigast” alternativt brinner lite extra för? Varför? 

5. Hur ser ni/du på företagets framtida CSR-arbete? Är det någon aspekt som behöver 

förbättras och isåfall hur? 

6. Hur väljer ni vilka CSR-initiativ ni ska engagera er i och varför väljs just dessa? Finns det 

särskilda kriterier som måste uppfyllas (med hänsyn till ex kostnader, tid, koppling till 

verksamheten osv.)? 

7. På vilka sätt ser ni att CSR-arbete gynnar er som företag? 

8.Tror ni att ert CSR-arbete skiljer sig från era konkurrenter? Är detta något som ger er en 

konkurrensfördel? 

9. Har efterfrågan på ansvarstagande hos företaget ökat? Hur har ni märkt det? 

10. Känner ni att ni lyckas kommunicera ut ert CSR-arbete till era konsumenter på ett 

effektivt sätt? Vilka är era bästa kanaler? Finns det något ni kan förbättra? 

11. Hur ser er tvåvägskommunikation ut med konsumenter? Finns det kanaler som är mer 

effektiva för just tvåvägskommunikation i fallet med ert CSR-arbete? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


