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Abstract 

Title: Corporate Social Responsibility in Swedish textile companies.  

 

Subject: Candidate thesis, 15 hp    

 

Authors: Alexander Jancevski and  Jennie Vilbertsson  

 

Companies: Filippa K, Odd Molly and Åhléns   

 

Keywords: CSR, communication, trust, brand, media audit  

 

The main issue: Why do Swedish companies in the textile industry use CSR?  

 

Purpose: The purpose with this thesis is to learn more about why Swedish companies in the 

textile industry work with social responsibility. We want a greater understanding of how this 

responsibility is communicated to the public. We would also examine whether media 

coverage on CSR activities affect corporate work.  

 

Theory: Theories about CSR, communication, trust, brand has been used. Also theories about 

the medias audit are addressed.   

 

Method: A qualitative approach has been applied. It has conducted three individual 

interviews with people who have good insight into each companies CSR- work. 

Conclusion: Swedish companies in the textile industries are working hard with CSR and take 

mainly a social responsibility which comes naturally in an industry like this. The study shows 

that CSR activities have a positive impact on trust and brand when respondents feel that there 

is a positive correlation between them and the CSR- work. The communication of a 

company's CSR work is often done through the company website, but can also be done 

through newsletters and directly into the physical store. It has emerged in the study that there 

appears to be a connection between the way companies communicate their accountability and 

media audit. Media audit of companies work with CSR has sharply increased in recent years. 

This helps small businesses that are afraid of being audited when the negative publicity could 

have devastating consequences for them. Therefore larger companies like H & M and Indiska 

work as guides and the smaller companies as a companion to them. The study shows that 

media audit affects businesses so that they function as a pusher, while encouraging the 

continuation of CSR work. 

 

 

  



Sammanfattning 

Titel: Corporate Social Responsibility i svenska textilföretag  

 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp  

 

Författare: Alexander Jancevski och Jennie Vilbertsson  

 

Företag: Filippa K, Odd Molly och Åhléns   

 

Nyckelord: CSR, kommunikation, förtroende, varumärke, medias granskning  

 

Problemformulering: Varför använder svenska företag i textilbranschen CSR?  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om varför svenska företag inom 

textilbranschen arbetar med socialt ansvarstagande. Vi vill få ökad förståelse för hur detta 

ansvarstagande kommuniceras ut till allmänheten. Vi vill även undersöka om medias 

bevakning på CSR aktiviteter påverkar företagens arbete.  

 

Teori: Teorier om CSR, kommunikation, förtroende, varumärke har använts. Även teorier 

kring medias granskning behandlas.  

 

Metod: En kvalitativ ansats har använts. Det har genomförts tre individuella intervjuer med 

personer vilka haft god insikt i respektive företags CSR- arbete.    

 

Slutsats: Svenska företag inom textilbranschen arbetar hårt med CSR och tar framförallt ett 

socialt ansvar vilket kommer sig naturligt i en bransch som denna. Studien visar att CSR 

aktiviteter har en positiv påverkan på förtroende och varumärket då respondenterna upplever 

att det finns ett positivt samband mellan dessa och CSR arbetet. Kommunikationen av ett 

företags CSR- arbete sker ofta via företagets hemsida men kan även ske genom nyhetsbrev 

och i fysisk butik. Det har framkommit i studien att det verkar finnas ett samband mellan 

företagens sätt att kommunicera sitt ansvarstagande på och medias granskning. Medias 

granskning av företag som arbetar med CSR har kraftigt ökat de senaste åren . Detta bidrar till 

att de mindre företagen är rädda för att bli granskade då negativ publicitet skulle kunna ha 

förödande konsekvenser för dem. Därför fungerar större företag som H&M och Indiska inom 

branschen som vägvisare och de mindre företagen som följeslagare till dessa. Studien visar att 

medias granskning påverkar företagen på så sätt att de fungerar som påtryckare och samtidigt 

uppmuntrande till fortsatt CSR arbete.  

 

 

  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 7 

1.2 Diskussion ........................................................................................................................ 8 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 9 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 9 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 9 

1.6 Centrala begrepp ............................................................................................................... 9 

2. Teoretisk referensram ........................................................................................................... 10 

2.1 Det sociala ansvarstagandet ............................................................................................ 10 

2.1.1 Socialt ansvarstagande gentemot samhället ............................................................. 10 

2.1.2 Socialt ansvarstagande gentemot medarbetarna ...................................................... 11 

2.1.3 Kritik mot socialt ansvarstagande ............................................................................ 11 

2.2 Förtroende och dess påverkan på varumärke.................................................................. 12 

2.3 Kommunikation om sociala ansvarstagande .................................................................. 13 

2.3.1 Kommunikation med allmänheten ........................................................................... 14 

2.4 Medias uppmärksamhet och granskning kring socialt ansvarstagande .......................... 14 

2.5 Medias granskning kan leda till förtroendekris .............................................................. 15 

2.5.1 Krishantering ............................................................................................................ 16 

2.6 Sammanfattning .............................................................................................................. 16 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

3.1 Metod .............................................................................................................................. 18 

3.2 Val av forskningsmetod .................................................................................................. 18 

3.3 Val av ansats ................................................................................................................... 18 

3.3.1 Kvalitativ ansats ....................................................................................................... 19 

3.4 Insamling av teori och empiri ......................................................................................... 19 

3.4.1 Artiklar ..................................................................................................................... 20 

3.4.2 Böcker ...................................................................................................................... 20 

3.4.3 Publicerat material ................................................................................................... 20 

3.4.5 Primärdata ................................................................................................................ 20 

3.4.6 Val av intervjuobjekt ................................................................................................ 20 

3.4.7 Den öppna individuella intervjun ............................................................................. 21 

3.4.8 Utförande av intervju ............................................................................................... 21 

3.5 Analysens upplägg och arbetssätt ................................................................................... 22 



3.6 Källkritik ......................................................................................................................... 23 

4. Empiri och Analys ................................................................................................................ 25 

4.1 Starten och arbetet med det sociala ansvarstagandet ...................................................... 25 

4.1.1Arbetet inom kärnverksamheten ............................................................................... 26 

4.1.2 Medarbetarna ........................................................................................................... 28 

4.1.3 Hur företag väljer att ta ansvar utöver verksamheten .............................................. 29 

4.2 Påverkan på förtroende och varumärke .......................................................................... 30 

4.2 Hur socialt ansvarstagande kommuniceras ..................................................................... 32 

4.2.1Kommunikation med allmänheten ............................................................................ 34 

4.3 Hur socialt ansvarstagande påverkas av medias granskning .......................................... 36 

4.3.1 Medias granskning – leda till förbättring eller kris .................................................. 38 

5. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 41 

5.1 Förslag till fortsatt forskning .............................................................................................. 42 

6. Källförteckning ..................................................................................................................... 43 

Bilagor ...................................................................................................................................... 46 

Intervjufrågor ........................................................................................................................... 46 

Företagspresentation samt intervjuobjektsbeskrivning ............................................................ 47 

Kort om Odd Molly .............................................................................................................. 47 

Odd Molly och CSR .......................................................................................................... 47 

Kristin Roos ...................................................................................................................... 47 

Kort om Filippa K ................................................................................................................. 47 

Filippa K och CSR ............................................................................................................ 48 

Elin Larsson ...................................................................................................................... 48 

Kort om Åhléns .................................................................................................................... 48 

Åhléns och CSR ................................................................................................................ 48 

Anita Falkenek .................................................................................................................. 48 

Sammanfattningar av respektive intervju. ................................................................................ 49 

Sammanfattning av intervju med Kristin Roos, Odd Molly 2012-03-16 ......................... 49 

Sammanfattning av intervju med Elin Larsson, Filippa K 2012-03-22 ............................ 52 

Sammanfattning av intervju med Anita Falkenek, Åhléns 2012-04-02 ........................... 56 

ILO - International Labour Organisation ................................................................................. 58 

 

 



6 

 

För att skapa en inblick i vår uppsats och vårt syfte vill vi här inledningsvis visa ett exempel 

som har anknytning till vårt ämne CSR. Exemplet kommer från H&M vilka är störst på CSR- 

arbete inom den svenska textilbranschen. De är ett av de företag som arbetar hårdast och 

kommunicerar sitt ansvarstagande inom CSR brett. En av flera praxis som H&M satt upp vad 

gäller deras CSR arbete är att skänka bort oanvända kläder som inte blivit sålda (New York 

Times 1). Vi kan se att det inom textilbranschen är vanligt med CSR arbete och att företagen 

väljer att arbeta utefter olika policys. Detta får oss att vilja öka kunskapen om varför företag 

inom textilbranschen väljer att arbeta med CSR och hur de väljer att kommunicera detta 

arbete ut till allmänheten.   

 

Denna policy som H&M står för kom dock att ifrågasättas våren 2010. Det var en student i 

New York som upptäckte massvis med plastsäckar innehållande kläder och skor i 

sopcontainrar bakom en stor H&M-butik. Bilder visar att klädernas skador var konstruerade 

då det fanns stora utklippta hål i kläder och skor. H&M själva menar på att kläderna och 

skorna var reklamerade och de ansåg att de inte var i tillräckligt gott skick för att skänkas till 

välgörenhet. Mediehysterin som väcktes handlade om H&M medvetet förstört kläder istället 

för att skänka till välgörande ändamål. (New York Times 1). Den ifrågasättning som skapats 

mot H&M får oss att vilja undersöka hur medias granskning påverkar företag i deras CSR 

arbete. 
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1. Inledning 

I följande kapitel presenterar vi en redogörelse av tidigare forskning inom ämnet Corporate 

Social Responsibility (CSR) samt bakgrund till ämnet. Därefter följer en diskussion kring 

problematiken inom CSR som sedan resulterar i vår problemformulering och uppsatsens 

syfte. 

 

1.1 Bakgrund  
Idag är företag beroende av vad allmänheten runt omkring har för syn på det. (Porter och 

Kramer, 2006) Företag och företagsledare står nu allt mer i fokus och de har stor anledning att 

finna sig i allmänhetens växande intresse av information om deras verksamhet. (Borglund, De 

Geer och Hallvarsson, 2009) Det sägs att varumärket är en stor tillgång för företag och består 

delvis av image och association. Dessa delar kan företag använda sig av för att visa 

allmänheten en bild av eller personlighet hos företaget. Denna bild kan vara till fördel om den 

uppfattas riktigt av allmänheten. (Doyle och Stern, 2006: Kapferer, 2008). En bild eller 

personlighet som företag kan välja att kommunicera ut är att vara goda samhällsmedborgare 

och ansvarsfulla, vilket idag kallas Corporate Social Responsibility (CSR) (Grafström et al., 

2008). Löhman och Steinholtz (2003) menar att flera av dagens företag ser CSR som en del av 

varumärkesarbetet och verkar påverka varumärkets utveckling positivt. Enligt Porter och 

Kramer (2006) bör företag arbeta med CSR då det sprider gott rykte vilket kan förbättra ett 

företags image och förstärka varumärket.   

 

Tankar om CSR kan härledas till år 1850 då det var vanligt att se svart rök kom ut ur 

storstenarna från fabrikerna och avfall hälldes direkt ut i städernas vatten. Verkan av detta 

blev spridning av sjukdomar och medellivslängden var mycket låg i fabriksstäderna. Detta 

bidrog till insikt hos enstaka företagsledare om att arbetsmiljön borde förbättras och på detta 

sätt göra gott för sina anställa, dock var detta mer undantag än regel under denna tid. (Smith, 

2003). Diskussionerna kring vad som idag kallas CSR kan spåras tillbaka till 1950 och 1960-

talet. Företag i USA fick i vissa kretsar gott anseende då de skänkte pengar till välgörenhet 

vilket i sin tur kom att trissa upp diskussionerna kring var gränsen för företagens sociala 

ansvar gick. (Grafström, Göthberg och Windell, 2008). Vad som idag är företags ansvar är 

inte lätt att svara på eftersom det är upp till varje enskilt företag att definiera vad just deras 

sociala ansvar innebär och omfattar (Löhman och Steinholtz, (2003). Ammenberg (2004) 

samt Löhman och Steinholtz (2003) menar att företagen definierar sitt samhällsansvar olika 

och används som uppförandekoder där företag beskrivit sina egna krav på sin verksamhet. 

Här följer definitioner och nyckelord gjorda av några författare:   

 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att CSR handlar om att skapa en hållbar utveckling av 

de värden som kan relateras och anpassas in i den samhälleliga välfärden. Smith (2003) menar 

att CSR handlar om skyldigheter gentemot samhället och inte minst gentemot företagets 

intressenter som påverkas av företagets verksamhet. CSR har tre aspekter vilka är: att vilja 

göra gott, ett egenintresse hos företaget samt företagets förpliktelser gentemot samhället 

(ibid). Dahlgren och Loimi (2005) menar att CSR i grund och botten handlar om företagets 

frivilliga samhällsansvar. Borglund et al., (2009) anser att huvudsyftet med att arbeta med 

CSR är att på lång sikt skapa framgångsrika företag där värden stämmer väl överens med vad 

övriga samhället önskar. Företag använder även i stor utsträckning EU-kommissionens 

definition av företagens sociala ansvar och menar att det sociala ansvaret är ett frivilligt 

engagemang för att skapa ett bättre samhälle och en renare miljö. Om företagen tar till sig 
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detta kan de bidra till att standarden på social utveckling, miljöskydd och respekt för 

mänskliga rättigheter kan höjas. (Grafström et al., 2008).  

 

1.2 Diskussion  
Efter att ha talat med våra respondenter som verkar inom textilbranschen har vi förstått att det 

inom branschen finns många människor som är involverade i produktionen. De flesta 

företagen väljer att förlägga stora delar av produktionen i utvecklingsländer. Det finns en stor 

skillnad mellan den svenska lagstiftningen och den lagstiftning som finns i 

utvecklingsländerna eftersom de är olika utformade. Detta medför att det kan komma att 

uppstå kulturkrockar vilket bidrar till att det finns risk att rättigheter diskrimineras. Grafström 

el al., (2008) menar att det är kritiserade branscher som har varit snabbast med att börja arbeta 

med CSR och menar vidare att det finns viss kritik riktad mot just CSR- aktiviteter. Borglund 

et al., (2009) och Yoon et al., (2006) menar att det finns problem med företag som väljer att 

vara ansvarstagande då det skapar en skepsis hos allmänhetens mot företag inom kritiserade 

branscher. Allmänheten kan missförstå meningen med arbetet. Istället ses det endast som ett 

sätt att skydda sig likt en ridå för dåligt uppförande. (ibid). Även Porter och Kramer (2006) 

framför viss kritik och menar att det inte är företagets sak att vara socialt ansvarstagande. 

Istället bör fokus riktas på att skapa god ekonomi och arbetstillfällen. Enligt Grafström et al., 

(2008) finns det inga studier som visar att CSR aktiviteter har någon positiv ekonomisk 

påverkan.   

Dock väljer allt fler företag att engagera sig i CSR och engagemanget leder till 

uppmärksamhet och granskning av företagets arbete (Porter och Kramer, 2006). Borglund et 

al., (2009) menar att det finns flera olika grupper runt företaget som samhällsorganisationer, 

medborgare och granskande organisationer som är intresserade av företagets CSR- arbete.  

Detta intresse gör att företags arbete granskas och det sker en rankning av företag mot 

varandra. Grafström et al (2008) menar att kravet på företagen och deras öppenhet ökar allt 

mer. Detta gör att företag oavsett storlek bör kommunicera ut vad som händer i deras 

verksamhet. De menar också att företag med hjälp av kommunikation kan styra hur de vill att 

deras ansvarstagande ska se ut. Kommunikationen är ett sätt att förmedla och sprida ett gott 

anseende vilket idag har en stor betydelse för företagen och till fördel för att skapa långsiktiga 

relationer. (ibid). Borglund et al., (2009) samt Falkheimer och Palm (2005) menar att en stor 

del av arbetet med det sociala ansvarstagandet går ut på att företagen talar om eller 

kommunicerar sitt arbete ut till omvärlden för att kunna skapa förtroende.  

 

Det ökade intresset av företagets arbete har bidragit till att det skett en utveckling av 

ekonomijournalistiken. Denna utveckling har gjort att företagen nu bevakas och granskas 

hårdare än förr. Media har en grundläggande roll vad gäller CSR där media är likt en 

”moralens arena” där företag, organisationer och journalister arbetar. Det är i media som 

granskande organisationer för fram sin kritik och lanserar sina kampanjer och det är också här 

företagen får försvara sig. Företag använder idag media för att nå ut med förtroendefrågor och 

nå ut med nya budskap. Det är även i media som omdömen samt anklagelser ges och debatter 

hålls. Rubriker i media sprider sig likt en löpeld i vårt samhälle och når snabbt och enkelt ut 

till dess respondenter. Rubrik med ordet ”kris” är inte ovanlig. (Brytting, 2005). Därför är det 

betydelsefullt för företag att kunna kommunicera sitt sociala ansvarstagande rätt i media 

eftersom det minskar risken för misstroende och skandal. (Borglund et al., 2009).  
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1.3 Problemformulering 
Ovan förda diskussion har lett oss till följande problemformulering. 

 Varför använder svenska företag i textilbranschen CSR? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om varför svenska företag inom textilbranschen 

arbetar med socialt ansvarstagande. Vi vill få ökad förståelse för hur detta ansvarstagande 

kommuniceras ut till allmänheten. Vi vill även undersöka om medias bevakning på CSR 

aktiviteter påverkar företags arbete. 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att göra vissa avgränsningar i vår studie. Vi har vi valt att endast rikta in oss på 

det sociala ansvarstagandet då vi anser att hela CSR område är för stort och omfattande att 

undersöka i denna studie. Vi har vidare valt att inrikta oss på svenskägda textilföretag som har 

egen tillverkning och har sitt säte i Sverige. Ytterligare en avgränsning som är gjord gäller 

media då vi har valt att bortse från sociala medier.    

1.6 Centrala begrepp 
Nedanstående begrepp anser vi är centrala i vår studie. För att undvika misstolkningar av vår 

studie kommer vi definiera begreppen. 

Företag  Är en organisation där mänskliga och materiella resurser 

samordnas för produktion av varor och tjänster 

(Nationalencyklopedin, 2011) 

CSR ”CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och 

miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet och i samarbetet 

med intressenter (Europeiska kommissionen, 2001). När vi 

använder CSR i denna uppsats så är det endast det sociala 

ansvarstagandet som avses.  

Kommunikation Enligt Svenska akademiska ordlistan (2011) är kommunikation en 

överföring av information.  

Media granskning Journalistik som presenteras i debatter, nyhetssändningar, 

tidningar, internetsidor samt samhällsprogram (egen tolkning). 

Kanaler för förmedling av information och underhållning 

(Nationalencyklopedin, 2011) 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenterar vi litteratur, teorier och tidigare forskning inom ämnet CSR som 

vi anser är relevant för vår undersökning. Vi redogör för teorier om socialt ansvarstagande, 

förtroende, varumärke, kommunikation och medias granskning.  

2.1 Det sociala ansvarstagandet  
Det finns flera drivkrafter till varför dagens CSR har vuxit fram. Under 1990-talet frodades 

kampanjer mot företag som inte tog sitt ansvar och det ansågs att företag misskötte sig 

(Borglund et al., 2009). För att skydda sig mot påståendena började företag att företa 

aktiviteter liknande de som vi idag kallar CSR aktiviteter. Företagen började skriva rapporter 

om sitt sociala ansvarstagande. (Hopkins, 2006). Störst påverkan på CSR:s framfart verkar 

vara den våg av skandaler som uppmärksammades inom företagsvärlden vid millennieskiftet 

samt de fallande aktiekurser som ledde till stort tvivel bland allmänheten (Borglund et al., 

2009). 

Företagets sociala ansvar är ett omdebatterat ämne. Det kan bero på att tankarna kring arbetet 

är vaga och svävande och att det inte finns något precist sagt vad det egentligen innebär. Det 

skulle kunna beskrivas som ett företags skyldighet att stå till svars för något som har med 

samhället att göra. Därmed har företaget en förpliktelse att stå till svars för sin påverkan på 

samhället. Samhället kan vara det världsomspännande samhället eller avgränsas till det lokala 

samhället där företaget produktion finns och har sin påverkan. Ansvaret sträcker sig sedan 

vidare till alla de marknader där företaget har sin verksamhet. (Grafström et al., 2008). 

Grankvist (2009) och Dahlgren och Loimi (2005) menar att det sociala ansvarstagandet även 

handlar om att hjälpa samhället. Hjälpen kan bestå av att företag engagerar sig i samhället 

genom olika aktiviteter vilket kan bidra till att kriminalitet, dåliga levnadsförhållanden, våld 

samt sjukdomar bekämpas. (ibid).  

 

Idag arbetar de flesta företagen oavsett vilken bransch de verkar inom med CSR och intresset 

för det sociala ansvarstagandet är stort och det har fått fäste i företagsvärlden. Dock verkar det 

som att företag som redan befinner sig i kritiserade branscher var tidigast och är snabbare på 

att arbeta med sitt ansvarstagande. En anledning till detta skulle kunna bero på den styrka som 

konsumenter har, nämligen konsumentbojkotter, vilka kan användas för att visa sitt missnöje. 

Dessa vill företag undvika då de skapar negativa konsekvenser (Grafström et al., 2008). Porter 

och Kramer (2006) menar att aktiviströrelser har växt sig mycket starka och blivit allt mer 

aggressiva. Författarna menar att dessa rörelser har bidragit till att företag anses vara skyldiga 

till ansvar långt utöver vad deras verksamhet finns inom. Ett exempel är att snabbmatskedjor 

vars kärnverksamhet är att tillverka mat. Dock får de ofta kritik för att de bidrar till ökad 

fetma och dåliga kostvanor. (ibid). 

 

Grafström et al., (2008) säger att när man talar om var företagens ansvar börjar och slutar 

finns det ingen gräns för det. Det viktigaste är att aktiviteterna stämmer överens med 

företagets affärsstrategi samt att det finns en koppling mellan verksamheten och den valda 

aktiviteten. Rapportering har standardiserats och riktlinjer har skapats för 

hållbarhetsrapportering. (ibid).   

2.1.1 Socialt ansvarstagande gentemot samhället 

Grankvist (2009) menar att företag inte själva kan rädda världen men att de kan bidra till att 

lösa samhällsproblem. Mångfalden på arbetsmarknaden bör tas till vara och att hjälpa 

människogrupper som står utanför samhället. Arbetsmarknaden kan vara ett sätt att bidra till 
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att samhällsproblem löses då långtidsarbetslösa riskerar att hamna och fastna i ett 

bidragsberoende, vilket kostar samhället stora belopp. Utanför Sverige finns det länder med 

stor fattigdom där levnadsförhållandena är dåliga. Det finns många organisationer runt om i 

världen som aktivt jobbar för att hjälpa dessa människor och dessa organisationer kan 

företagen stötta. Även skol- och hungerprojekt är delar som företag runt om i världen kan 

välja att engagera sig i. (ibid).  

 

Grafström et al., (2008) väljer att dela in det sociala ansvarstagandet i samhället utifrån två 

perspektiv. Det första innebär att se socialt ansvar som välgörenhet vilket innebär att företag 

arbetar med välgörenhet som donationer till olika organisationer. Dessa har till uppgift att 

hjälpa samhället och exempel på organisationer är SOS Barnbyar och BRIS. Det första 

perspektivet handlar även om att se socialt ansvar som sponsring vilket kan innebära att 

företag väljer att sponsra den lokala idrottsanläggningen eller kulturhuset. Det andra 

perspektivet handlar om att företag tar socialt ansvar för sin kärnverksamhet. Detta handlar 

om ett mer intimt arbete då de går på djupet för att undersöka hur verksamheten fungerar och 

hur samhället runt företaget mår. Kritiska delar inom verksamheten som kan ha negativ 

påverkan ska minimeras och beroende på vilken bransch företagen befinner sig i kan detta 

ansvar se olika ut. (ibid).   

2.1.2 Socialt ansvarstagande gentemot medarbetarna  

Lyckliga medarbetare har till stor del att göra med hur trivseln är på arbetsplatsen och om 

medarbetarna känner sig tillfredställda på arbetsplatsen kommer de troligtvis också känna sig 

nöjda även utanför arbetet. Terapeuter, psykologer och ekonomiska rådgivare kan finnas till 

hands för att hjälpa medarbetare att bli belåtna och få dem att känna trygghet på arbetsplatsen. 

Detta görs genom skydd och säkerhet av olika slag och kan handla om investering i 

säkerhetsanordningar och kontinuerlig utbildning av medarbetare. Säkerhetsrutiner och 

säkerhetsföreskrifter är också ett sätt att förbättra säkerheten och en stor drivkraft för 

företagen är att minska sjukskrivningar bland sina medarbetare. Genom att satsa resurser kan 

de minska antalet sjukskrivningar och företagen vinner på detta, en sådan satsning kan vara 

friskvård. (Dahlgren och Loimi, 2005; Grankvist, 2009).  

 

Jämställdhet, mångfald och diskriminering är andra viktiga delar av det sociala 

ansvarstagandet som företagen måste ta hänsyn till. De bör underlätta för sina medarbetare att 

få arbetsliv och familjeliv att fungera så att deras vardag flyter på. Mångfalden handlar om att 

företagen ska vara öppna för alla i samhället. En blandning av olika kulturer och religioner 

gör att företagen verkar fungera bättre då bland annat språkkunskaper kan komma till nytta. 

Grupper som ofta känner sig utanför eller utestängda från arbete är äldre, funktionshindrade 

och arbetslösa och det är viktigt att dessa grupper ses och tas till vara på arbetsplatsen och att 

diskriminering kontinuerligt motarbetas. Företag inom EU har redan vissa grundläggande 

krav på sig gällande det sociala ansvarstagandet. Dessa handlar om arbetslagar, kollektivavtal, 

särskilda företagsavtal, möjliggöra fackligt arbete samt anställdas hälsa och säkerhet. Dock är 

det rekommenderat att företag arbetar utöver dessa grundkrav. Organisationen International 

Labour Organisation (ILO) presenterar en grundläggande konvention som även omfattar 

rättigheter i arbetslivet som exempelvis rätt till föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar, 

tvångsarbete, barnarbete och diskriminering (se bilaga ILO). (Dahlgren och Loimi, 2005). 

 

2.1.3 Kritik mot socialt ansvarstagande 

Forskningsresultaten är inte entydiga gällande om det finns ett positivt samband mellan 

socialt ansvarstagande och ekonomiskt resultat. En del visar att det inte finns bevis för att 
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socialt ansvarstagande leder till ökad lönsamhet. Det problematiska är att säkerställa att det är 

just det sociala ansvarstagandet och inte andra faktorer som påverkar företagens lönsamhet. 

En annan fråga som kan ställas är om det är kommunikationen av det sociala ansvarstagandet 

som ska mätas eller om det är de faktiska aktiviteterna som ska mätas. Idag är det svårt och 

hitta gemensamma indikatorer eftersom det fortfarande saknas en gemensam definition av det 

sociala ansvaret. (Grafström et al., 2008).  

 

Diskussionerna kring företagens ansvar har vuxit och en av de största kritikerna var Milton 

Friedman. Han ansåg att företag skulle ägna sig åt att gå med vinst och tillgodose aktieägarnas 

intressen och inte ägna sig åt en hjälpande verksamhet. Han menade att om företaget betalar 

skatt, anställer i större grad och kan producera varor och tjänster så tar företaget sitt sociala 

ansvar. Han menade alltså att företag inte har ett socialt ansvar utan att ansvaret endast är 

ekonomiskt. (Grafström et al., 2008). 

 

Porter och Kramer (2006) menar att tänket inom CSR måste förändras. Benämningen av CSR 

som ”det sociala ansvarstagandet” bör försvinna och ersättas med Corporate Social 

Integration. Detta på grund av att man ska komma ifrån kontrollen av vad varje företag gör 

och istället fokusera på vad företagen och samhället kan göra tillsammans för hållbarhet. 

Företagen var för sig kan inte vara de enda som ska rädda världen. Det finns inte pengar för 

det och det är inte heller företagens huvudsakliga syfte. Syftet är i grund och botten att skapa 

en god ekonomi och arbetstillfällen. (ibid).    

 

Generellt är konsumenterna positiva till att företag arbetar med CSR då de tror att företagen 

dels gör det för att de vill hjälpa andra, dels att de gör det för egen vinning skull (Vlachos, 

Tsamakos, Vrechopoulos och Avramidis, 2008). Inom vissa branscher finns dock en utbredd 

skepsis och misstänksamhet bland kunderna. De säger att CSR aktiviteterna är ett sätt att dölja 

dåligt uppförande och detta gäller främst företag som redan arbetar inom en bransch med 

dåligt rykte. Eftersom konsumenterna ofta redan har misstänksamma tankar mot dessa företag 

leder detta till att CSR aktiviteterna lätt missuppfattas. Konsumenterna tror att de istället 

försöker dölja dåligt uppförande. Detta kan i sin tur späda på företagets negativa bild istället 

för att hjälpa. (Yoon et al., 2006). Även Borglund et al., (2009) är inne på detta och säger att 

det alltid finns en risk att företagen övermarknadsför sitt CSR arbete. Detta kan få motsatt 

effekt då allmänheten helt enkelt kan bli skeptisk mot företagets engagemang. (ibid).  

2.2 Förtroende och dess påverkan på varumärke  
Arbetet med CSR är idag ett utbrett inom företagsvärlden oavsett vilken bransch företaget 

verkar inom. Det var företag som redan befann sig i kritiserade branscher som var tidigast och 

snabbast på att påbörja sitt arbete med socialt ansvarstagande. Efter de senaste årens 

företagsskandaler finns det även ett behov av att återuppbygga förtroende i företagsvärlden. 

(Grafström et al., 2008). Företag med negativt rykte försöker ofta att bättra på sin image 

genom CSR aktiviteter (Yoon, Gürhan-Canli, och Schwarz, 2006). CSR kan ha positiv effekt 

på varumärket (Grafström et al., 2008; Falkheimer och Palm, 2005). Likaså Du, Bhattacharya 

och Sen (2010) menar att företag med hjälp av sitt ansvarstagande på lång sikt kommer gynna 

företaget då det kan medföra uppbyggnad av image och varumärket.  

Det sägs att varumärket är den viktigaste tillgången i ett företag och att det är mer än bara ett 

namn och symbol. Varumärket är nyckeln för en god relation mellan företaget och dess 

allmänhet. Ett starkt varumärke bör ha ett högt varumärkeskapital vilket kan beskrivas som 

värdet som kundrelationen skapar. Lojalitet, image och associationer är viktiga delar av 

varumärkeskapitalet. (Armstrong, Kotler, Saunders och Wong, 2008). Lojala kunder är nöjda 

kunder vilket är en stor tillgång för företag. Nöjda kunder kan verka som reklam för företag 
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vilket i sin tur innebär en god spridning av varumärket. Vid kommunikation kunder emellan 

skapas förespråkare vilket kan bidrar till en konkurrensfördel. (Doyle och Stern, 2006: Evans, 

Jamal och Foxall, 2008). Även image eller association av ett varumärke är till stor fördel för 

företaget eftersom det handlar om hur allmänheten ser på företaget. Denna syn består av den 

personlighet och bild som företaget sänder ut. Doyle och Stern (2006) samt Kapferer (2008) 

menar att en stark image ger kunderna förtroende. 

Borglund et al., (2009) säger att för att kunna få andras förtroende måste företag följa det som 

uppfattas som spelets regler. Inom företagsvärlden bestäms dessa regler av omgivningen, 

lagar och branschstandarder. (ibid). Här skulle kunna sägas att det är hur företaget står upp 

mot omgivningens normer som bestämmer hur förtroendet för ett företag ser ut. För att kunna 

undvika skandaler bör företaget uppträda såsom omgivningen anser är rätt. Då en skandal 

uppdagas görs en extern utredning. Skillnaden mellan den fasad företaget har och dess 

verksamhet kommer att synliggöras och diskussioner kommer att skapas. Detta leder till att 

omgivningens förtroende minskar och detta kan vara förödande för organisationen. (Zapata 

och Johansson, 2006). Genom att företagen kommunicerar ut vetskap till allmänheten om 

förändringar så ökar i bästa fall allmänhetens förtroende och respekten för företaget och dess 

verksamhet. (Grafström et al., 2008; Falkheimer och Palm, 2005). 

Dagens företagande är beroende av vad allmänheten runt företaget har för syn på dem och 

trycket för att ta socialt ansvar blir allt hårdare. (Grafström et al., 2008). Förtroendefrågan är 

av betydelsefullt intresse inom företagsvärlden då ett försämrat förtroende leder till minskad 

konkurrenskraft och dåligt arbetsklimat. Detta leder i sin tur till försämrad lönsamhet. 

Förtroende och förväntningar hänger samman då det är förväntningarna som skapar 

förtroende. (Bergmasth och Strid, 2006). Förtroende kan inte köpas då det är ömtåligt och 

kräver lång tid för uppbyggnad men kan däremot snabbt raseras och gå förlorat. (Gometz, 

2006).  

 

2.3 Kommunikation om sociala ansvarstagande 

Kravet på företagen och deras öppenhet ökar allt mer och detta gör att företag oavsett storlek 

bör kommunicera ut vad som händer i deras verksamhet. Kommunikationen är ett sätt att 

förmedla och sprida ett gott anseende. Detta är viktigt vid uppbyggnaden av långsiktiga 

relationerna eftersom det idag betyder mycket för företagen. (Grafström et al., 2008). En stor 

del av arbetet med det sociala ansvarstagandet går ut på att företagen talar om eller 

kommunicerar sitt arbete ut till omvärlden och på detta sätt även skapar förtroende (Borglund 

et al., 2009; Falkheimer och Palm, 2005). 

Med hjälp av kommunikation kan företag styra hur de vill att deras ansvarstagande ska se ut. 

För att arbetet ska verka trovärdigt bör det finnas ett samband mellan det som kommuniceras 

och vad företaget faktiskt gör i praktiken (Grafström et al., 2008: Borglund et al., 2009). 

Kommunikationen bör vara tydlig, transperent och verifierbar. Aktiviteterna bör också vara 

anpassade till varumärket och företagets uppförande. Det är även bra om företagen använder 

arbetet med CSR konsekvent, annars riskerar de att aktiviteterna endast uppfattas som en ridå 

för sitt oetiska beteende. (Borglund et al., 2009; Dawkins, 2004) 

Dawkins (2004) säger att kommunikation är en utmaning och ofta den felande länken i det 

praktiska arbetet med CSR. Därför bör det finnas en klar strategi för företagets CSR arbete 

och kommunikation. Strategin bör utformas efter de möjligheter och risker som CSR kan ge 

varumärket. Innehållet i strategin bör skräddarsys och kanal väljas ut för att på bästa sätt 

kommunicera. (ibid). Kommunikation ökar medvetenheten om ett företags policy för det 
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sociala ansvarstagandet. En möjlighet till dialog allmänheten och företaget bör vara möjlig. 

Företagen ska kunna besvara, ta emot och beakta frågeställningar. (Dahlgren och Loimi, 

2005) Vidare menar Yoon et al., (2006) att det kan vara till fördel att kommunikationen om 

ett företags CSR aktiviteter kommer från en neutral källa, alltså inte från företagens egen 

kommunikation. Detta gör arbetet mer trovärdigt, särkilt för företag som befinner sig i en 

bransch med dåligt rykte. (ibid). 

Några sätt för företagen att kommunicera på är genom att upprätthålla årsredovisningar, 

särskilda hållbarhets- redovisningar, webbsidor, företagsbroschyrer och anföranden (Borglund 

et al., 2009). Små årsrapporter och information på en webbsida är ett bra sätt att kommunicera 

på då intressenter lätt kan få tag på denna information (Morsing och Schultz, 2006). Där kan 

företagen själva beskriva sin version och syn på frågan och på så sätt etablera en konversation 

(Greyser, 2009). Ytterligare sätt att kommunicera sitt sociala ansvarstagande på är informella 

diskussionsgrupper, studiebesök, dialoger, lokalt engagemang, e-post, press releaser, reklam, 

annonsering och nyhetsbrev (Dahlgren och Loimi, 2005). Som nämnts tidigare är arbetet med 

CSR idag utbrett, dock har vissa valt att stå utanför.  Baksidan med arbetet och 

kommunikationen av CSR är att ju mer företagen syns, desto mer granskas dem. Ju mer 

företagen väljer att kommunicera sitt ansvarstagande, desto mer intressant är det för aktivister, 

organisationer och media att granska dem hårdare för att se om de verkligen uppfyller det som 

de utlovar. En annan förklaring på varför företag inte väljer att kommunicera sitt CSR arbete 

kan vara att arbetet inte kommit så lång. Därför väljer vissa företag att inte kommunicera sitt 

arbete innan de vet vart det landar. (Grafström et al., 2008). 

2.3.1 Kommunikation med allmänheten  

Allmänheten bör involveras i CSR aktiviteter för att företag ska kunna säkerställa att de följer 

deras krav (Morsing och Schultz, 2006). Företagen bör vara medvetna om att det finns en låg 

medvetenhet bland allmänheten om vad CSR faktiskt är. Det finns även en utbred skepsis 

bland allmänheten om att CSR bara är ett försök till att maximera affärsnyttan (Morsing och 

Schultz 2006; Du et al., 2010). Allmänheten anser att företagen inte bryr sig om vad de tycker 

(Dawkins, 2004). Detta gör att det finns ett stort behov av att skapa en djupare förståelse för 

hur företag på bästa sätt kommunicerar CSR till allmänheten. Det är därför en utmaning att 

övervinna denna skepsis för att istället verka som ett gynnsamt attribut. (Du et al., 2010).   

Det har blivit allt viktigare för företagen att inte enbart kommunicera utan att våga ta 

diskussioner. Att lyssna på allmänheten kring företaget är ett steg i rätt riktning (Grafström et 

al., 2008). Kommunikationen handlar om att skapa ett förtroende och vårda företagets 

anseende i förhållande till allmänheten (Borglund et al., 2009). Meddelanden om att företag 

arbetar med CSR skapar ofta starka och positiva reaktioner från kunderna (Morsing och 

Schultz, 2006). Kommunikationen kan komma att gynna kundernas attityd mot företaget samt 

även på lång sikt medföra uppbyggnad av image, varumärke och stärka relationer (Du et al., 

2010).  

2.4 Medias uppmärksamhet och granskning kring socialt ansvarstagande   
Vad det gäller det sociala ansvarstagandet tillkommer media som en viktig del av 

kommunikationen (Grafström et al., 2008). Brytting (2005) menar att dess bevakning och 

granskning av företag och dess ekonomi har utökats de senaste åren. Anledningen till medias 

ökade granskning är att det finns ett stort intresse bland allmänheten att få reda på vad 

företagen faktiskt gör och vilken påverkan de har på samhället. (Borglund et al., 2009). 

Media spelar en viktig roll då den fungerar som en informationskanal till andra aktörer som 

finns runt omkring företaget. Dessa kan vara kunder, leverantörer, konkurrenter och 
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samhällsorganisationer.  Media har till uppgift att bevaka vad som händer och i detta fall 

företagens arbete med deras sociala ansvarstagande. Nu för tiden ges det allt större utrymme 

till näringslivet och därför granskas det allt hårdare. Det har kommit att bli en arena för 

aktörer som aktivister som vill påverka företagen i deras arbete. Non Governmental 

Organizations (NGO) är aktörer som arbetar som väktare i världen vars uppgift är att hålla 

koll på företagens arbete. Deras arbete går ut på att väcka uppmärksamhet kring hur företagen 

agerar runtom i världen. De sprider sin uppmärksamhet genom publiceringar via olika kanaler 

i media (Grafström et al., 2008). 

Borglund et al., (2009) upplever att det finns en upptrappad aggressivitet i media. Detta har 

gjort att CSR blivit ett sätt att skydda sig på från skandaler, oavsett om dessa är riktiga eller 

påhittade. Ofta är det olika etiska frågor som skapar debatt i media. Därför är det viktigt att 

brett kommunicera sitt CSR arbetet, vilket minskar risken för misstroende och skandal. (ibid).  

Borglund et al., (2009) och Dawkins (2004)  menar att media har spelat en viktig roll till att 

CSR vuxit fram som det gjort. Dawkins (2004) menar vidare att diskussioner i media har gått 

från ett kritiskt synsätt till ett mer positivt synsätt av det sociala ansvaret. Dock verkar media 

även ha en annan sida då bland annat företags rädsla för media gör att företag arbetar med 

CSR. Media kan även bidra till att företag väljer att underkommunicera CSR då de är rädda 

för att bli granskade av media. Trots det ökade intresset från medias sida har CSR blivit ett 

allt vanligare arbete bland företag. (ibid). 

Media är en aktör som har en betydande roll när det gäller att påverka ett företags förtroende 

och bryter företag mot uttalade uppförandekoder skapas missförtroende. Media har en 

avgörande roll eftersom publicitet sprider sig snabbt genom dagens många olika kanaler. 

(Borglund et al., 2009). I media kan förtroende vinnas och förloras och dess bevakning och 

granskning av ekonomin har kraftigt utökats (Brytting, 2005). Företag som känt av negativ 

kritik i media är väl medvetna om effekterna.  För att förebygga ytterligare negativ kritik 

bygger företag ofta en CSR strategi för att förstärka sina relationer. (Borglund et al., 2009). 

Ofta är det ett företags målgrupper såsom exempelvis allmänheten, kunder och medlemmar 

som beskriver en händelse eller ett händelseförlopp som en förtroendekris. Mellan företaget 

och dess målgrupper finns medierna, som i praktiken avgör om ett händelseförlopp ska 

stämplas som förtroendekris eller inte. Ofta proklameras en förtroendekris på ledarsidor och 

debattsidor, ibland av upprörda medborgare som kommer till tals i intervjuer eller på 

insändarsidor. (Falkheimer och Palm, 2005).  

2.5 Medias granskning kan leda till förtroendekris  

En företagskris kan definieras som en oväntad händelse som hotar ett företags mål och 

resulterar ofta till negativ publicitet som i sin tur hotar ett företags image (Dean, 2004). En 

kris kan även beskrivas som en oförutsägbar händelse som riskerar att vålla stor skada. Det 

kan även vara en negativ händelse som hade kunnat förutses men som är mycket större än vad 

som kan hanteras med vanliga resurser. En kris skadar eller riskerar att skada företags 

varumärke. En kris kan drabba enskilda företag men även en hel bransch. (Hammerskog, 

2005). Ett tydligt tecken på en kommande kris är då företag inom den egna branschen är 

påverkade av en befintlig kris. Kriser har förmågan att sprida sig och gör ofta det till sin 

omgivning, alltså till företag inom samma bransch. Därför bör företag ha uppsikt över sina 

konkurrenter för att kunna upptäcka en kris innan den når en själv. (Fearn-Banks, 1996).  

Dean (2004) ser generellt publicitet som mer trovärdigt än kommunikation som kommer 

direkt från företag. Negativ publicitet har potentialen att förstöra ett företags rykte. Då media 

har tendens till att rapportera dåliga nyheter, är det troligt att företag får mer negativ publicitet 
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än positiv. De olika sätten att agera på publicitet kan göra skillnad och företagsledare bör 

fundera över hur de agerar. Det verkar finnas tre faktorer som spelar in i kundens reaktion till 

negativ publicitet. Dessa är företagets respons till händelsen, företagets rykte före händelsen 

samt företagets ansvar för händelsen. (ibid). Greyser (2009) menar att det finns flera olika 

anledningar som kan väcka negativ ryktesspridning. En av dessa orsaker kan vara gapet 

mellan företaget och det sociala ansvarstagandet som kan uppstå när företaget inte tar sitt 

ansvar. Organisationer bör lära sig vad som upplevs stötande och vilken grupp det är som 

berörs. Därför bör företag ha olika kommunikationsstrategier till sina olika grupper i dess 

närhet. (ibid).   

2.5.1 Krishantering  

När negativa påståenden eller dåliga nyheter florerar och när dessa påståenden är riktiga bör 

företaget reagera. Företaget bör erkänna trots att det kan vara generande. De bör ta itu med 

problemet även om detta innebär att företagets uppförande i sin verksamhet måste förändras. 

Det är viktigt för företaget att få igång en kommunikation och att den inte blir en 

envägskommunikation. Det är bättre om företagen lyssnar och låter allmänheten komma till 

tals för att kunna besvara deras frågor. (Greyser 2009). Skandaler är och verkar 

moralskapande och de fyller en viktiga samhällelig funktion (Brytting 2005). Att i förväg ha 

en utarbetad krisplan kan vara ett sätt att vara välförberedd för en kris.  Den som låter bli att 

förbereda sig för en kris riskerar att hamna i en chock när den väl kommer. Detta kan komma 

att skada hela företaget. Syftet med all krishantering är att komma så lindrigt undan som 

möjligt när krisen väl kommer och utan förberedelser kan krisen förvärras. Om det finns en 

föreberedelse inför en kris kommer företaget att klara krisen bättre, snabbare och 

energiförlusten kommer att vara mindre. (Hammerberg 2005).  

Att ha en effektiv krisreaktion är viktigt för organisationen då en ineffektiv krishantering kan 

vara till stor nackdel och hela företaget kan skadas. Många ledare kan bli förlåtna när en 

situation uppstår. Dock är det svårare att få förlåtelse då det som inträffas skulle kunna ha 

förhindrats. Tiden är betydelsefull och man bör ta alla alarm på allvar och ta reda på vad 

problemet är. Ju snabbare krisen hanteras desto bättre är det för ryktet. Det är bra att fråga sig 

om man är beredd på en kris och hur denna ska hanteras. Det är även en god ide att utveckla 

en tidig väckarklocka, förberedelse och reaktion. (Garcia, 2006). Greyser (2009) och Fearn-

Banks (1996) delar även detta synsätt och menar att det är bra att förbereda sig för en kris 

redan innan den skett. Fearn-Banks (1996) menar vidare att i en kris är det svårt att göra allt 

rätt, därför är det bra att ha en plan att följa. Chefer bör anta en krisplan och ha ett ”i värsta 

fall scenario” vilket kommer att vara till stor nytta då krisen väl kommer. En kris kommer 

sannolikt att inträffa någon gång och vissa går att stoppa, andra inte. Storleken på företaget 

spelar inte någon roll. Om företaget sköter sig väl och kommunikationen ut mot offentligheten 

är god, kan påverkan av företagets rykte minskas. (ibid).  

När en kris blir offentlig är medietrycket hårt (Hammerskog 2005).  Rubriker i media sprider 

sig likt en löpeld i vårt samhälle. Ryktet når snabbt och enkelt ut till dess respondenter och 

rubrik med ordet ”kris” är inte ovanlig. (Brytting 2005). Vid detta tillfälle kan en väl hanterad 

kommunikation göra att trycket avtar snabbare (Hammarskog 2005).   

2.6 Sammanfattning 
Det sociala ansvarstagandet ser väldigt olika ut. Det kan innefatta alltifrån sponsring av det 

lokala samhället, ansvarstagande inom kärnverksamheten både internt och externt till 

välgörande ändamål som inte har någon koppling till verksamheten. Det är upp till varje 

företag om de vill arbeta med CSR aktiviteter och skapa en policy för detta arbete. Det sociala 

ansvarstagandet används av vissa företag som varumärkesbyggande åtgärd vilken kan komma 
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att gynna verksamheten då image och association är viktiga delar av varumärket. Det finns 

viss kritik riktad mot CSR. Denna kritik pekar på att det inte finns några entydiga svar som 

säger att CSR aktiviteter har någon ekonomiskt påverkan och att det inte företagens sak att 

rädda välden. Vissa författare menar att det sociala ansvarstagandet har uppkommit genom att 

det behövdes en förtroendeökning bland företag. Det sägs även att det sociala ansvarstagandet 

var först ut att användas inom kritiserade branscher och har då kommit att användas som en 

förtroendebyggande åtgärd. Det finns dock inga entydiga resultat som visar att CSR har någon 

påverkan på ett företags förtroende. Kunderna ställer allt högre krav på företag och 

medvetenheten bland konsumenterna om CSR ökar. För att företagen ska kunna nå ut med sitt 

ansvarstagande till allmänheten bör de kommunicera sitt arbete. Flera författare menar att 

företagen bör förbättra sin CSR- kommunikation. På detta sätt kan de undvika att misstankar 

mot dem uppkommer. Misstankarna gror ofta på grund av att företag väljer att inte 

kommunicera det som verksamheten arbetar med och vad de väljer att ta ansvar för. Många 

företag väljer idag att vara lågmälda mad sitt CSR- arbete. Ett vanligt sätt att kommunicera på 

är via företagets hemsida. Denna lågmäldhet kan komma sig ur flera saker. Dels kan företagen 

vilja avvakta med kommunikationen tills de verkligen känner att de kommit igång med 

arbetet. En annan anledning är att företag är rädda för medias granskning som kommit att öka 

markant de senaste åren. Om medias granskning leder till dålig ryktesspridning kan detta 

utvecklas till en kris vilket kan ha negativ påverkan på varumärket. Anledningen till medias 

ökade granskning är att det finns ett stort intresse bland allmänheten att få reda på vad 

företagen faktiskt gör och vilken påverkan de har på samhället.  
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3. Metod 

I följande kapitel presenterar vi våra val av metod, ansats och litteraturområde. Vi 

argumenterar för våra val och ger en redogörande beskrivning över hur vi har gått tillväga 

vad gäller datainsamlingen. Avslutningsvis i detta kapitel kommer validitet och reliabilitet att 

granskas samt att vi framlägger metodkritik. 

 

3.1 Metod 
Begreppet CSR är ett relativt nytt begrepp inom företagsvärlden som har kommit att användas 

mycket under de senaste tio åren. Detta gör att ämnet känns relevant att undersöka och spinna 

vidare på. Vi har avgränsat oss till det sociala ansvarstagandet då vi dels på grund av 

begränsad tid samt personligen ansåg denna del som mest spännande och intressant att 

undersöka. Eftersom begreppet är så pass nytt samt vår avgränsning, gjorde detta att det inte 

fanns så mycket teori inom ämnet och den teori som vi hittat är snarlik varandra. Den störta 

delen av teorin fanns att hitta i böcker men det har även skrivits en del artiklar under de 

senaste åren. Det har också vuxit fram webbsidor som enbart tar upp CSR frågor.  

3.2 Val av forskningsmetod 
När vi skulle börja planera inför vår uppsats var vi tvungna att ta ställning till vilken 

forskningsmetod vi ville använda oss av, antingen den deduktiva eller den induktiva ansatsen. 

Vi kom fram till att till en början använda oss av den deduktiva ansatsen för att sedan efter vår 

insamling av empiri gå mot den induktiva ansatsen. På detta sätt kunde vi leta teorin och söka 

stöd för den empiri som vi fått fram eftersom vi tidigare inte funnit detta. Valet att först 

använda den deduktiva ansatsen kom sig av att vi ville få en fördjupad kunskap om ämnet 

som vi hade tänkt studera. Författarna Backman (1998), Bryman (2004), Ejvegård (2003) och 

Jacobsen (2002) säger att valet av forskningsmetod anger vilket vetenskapligt sätt som 

kommer att användas för att utföra undersökningar. Enligt författarna finns det två olika 

ansatser för hur man ska forska och hur information samlas in, nämligen den induktiva samt 

den deduktiva ansatsen. Skillnaden i ansatserna är tillvägagångssättet. Den induktiva 

datainsamlingsmetoden går ut på att först samla empiri för att sedan testa den med teorin. Den 

deduktiva datainsamlingsmetoden går ut på att först läsa sig in på teori som finns inom ämnet 

för att sedan samla in det empiriska materialet och göra en jämförelse mellan dessa. (ibid). 

3.3 Val av ansats 
Ett annat viktigt val som vi stod inför till en början var vilken ansats vi skulle välja för att 

samla in data till vår studie. CSR är ett relativt nytt begrepp inom företagsvärlden och det har 

tidigare inte pratats mycket om det till vardags. Idag är det dock ett omdebatterat samtalsämne 

bland företagarna. Det finns inte heller så mycket olika teorier kring ämnet och de som finns 

är väldigt snarlika varandra. Därför föll valet på en kvalitativ ansats då vi ansåg att det skulle 

vara intressant att studera detta nya begrepp mer på djupet. Enligt Bryman (2004) och 

Jacobsen (2002) finns det två olika ansatser att välja mellan vad gäller insamling av data. Den 

kvalitativa ansatsen är bra då det finns lite kunskap inom ämnet. Det är en mer djupgående 

ansatsmodell som antar ett fåtal enheter som ger oss detaljerad information. Den kvantitativa 

ansatsen används då man vill skapa god kunskap om ett fenomen och då vi vill pröva 

befintliga teorier och hypoteser. Detta är en bredare ansatsmetod som innebär att man får veta 

lite om många enheter. (ibid). 



19 

 

3.3.1 Kvalitativ ansats 

Vår uppsats bygger på insamlad information från teorier och empiri. För att kunna samla in 

data valde vi att arbeta efter den kvalitativa ansatsen. Detta val gjorde vi då vi är intresserade 

av att gå på djupet inom vårt ämne. Vi valde att avgränsa CSR ämnet till att endast behandla 

det sociala ansvarstagandet och på så sätt har vi kunnat gå mer på djupet vad gäller just den 

inriktningen vi valt. Vi var även intresserade av att veta vad enskilda personer inom företag 

har för uppfattningar och tankar om vårt ämne. Därför ansåg vi att den kvalitativa ansatsen 

passade vårt arbete mycket bättre än en kvantitativ ansats då den handlar om att skapa en mer 

djupare och detaljerad förståelse (Jacobsen 2002: Lewis och Ritchie 2003). Enligt Jacobsen 

(2002) går denna metod ut på att observera och beskriva vad respondenterna gör och säger i 

öppna intervjuer.  

Det finns både för- och nackdelar med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen används 

ofta då forskaren är i behov att skapa en djupare förståelse för ett visst ämne och ofta är 

respondenterna specialister inom sitt område (Lewis och Ritchie 2003). Fördelarna är 

öppenheten då varje uppgiftslämnare är unik. Det finns en närhet mellan den som undersöker 

och den som undersöks och det finns större chans att komma under ytan på den som 

undersöks. Ansatsen är även flexibel vilket gör att arbetet kan förändras under dess gång då 

nya uppgifter från respondenter eller nya torier kan dyka upp efter hand. Vi kunde hela tiden 

följa med i utvecklingen av studien. Nackdelarna med denna ansats är att den är 

resurskrävande, det tar tid att genomföra intervjuer och på grund av det nöjde vi oss med ett 

fåtal intervjuer. I och med detta kan det uppstå generaliseringsproblem vilket gör att vi kan få 

problem med den externa giltigheten. En annan svaghet är att intervjuaren kan ha svårt att få 

med allt väsentligt som sägs i en intervju. Därför är det viktigt med hjälpmedel i form av 

inspelning som exempelvis ljudinspelning. I och med den närhet som skapas vid en intervju 

kan de vara svårt för intervjuaren att hålla sin kritiska granskning, det är lätt att denne rycks 

med. Undersöknings- och kontexteffekten talas det ofta om och det innebär att det intervjuade 

personen påverkas på olika sätt under intervjun. Det handlar om i vilken miljö intervjun görs i 

och hur känsliga samt intima frågor ställs och hur dessa påverkar svaren på frågorna. 

(Jacobsen, 2002). Trots att det finns för- och nackdelar med denna ansats ansåg vi att 

fördelarna var fler än nackdelarna då vi i stor grad kunde påverka de negativa delarna till att 

bli acceptabla ändå. Detta skedde genom att vi lät respondenterna befinna sig i den kontext 

som de var vana vid och att använde oss av hjälpmedel som ljudinspelning. Vi ansåg inte 

heller att ett företags sociala ansvarstagande ska vara av en så känslig karaktär att det skulle 

kunna försämra våra svar och tilliten till vår studie. Vi valde att göra individuella intervjuer.  

3.4 Insamling av teori och empiri 
Vi valde att använda oss av teorier skrivna av tidigare forskare och författare inom ämnet och 

primärdata då vi såg att detta är ett måste för att få de praktiska och teoretiska perspektiven. 

Enligt Jacobsen (2002) är det bra att använda sig av båda dessa källor då olika data kan ge 

varandra stöd och olika upplysningar kan ställas mot varandra. Insamlingen av den teori som 

behandlades i vår uppsats samlades in genom att vi läste litteratur, artiklar och publicerat 

material på internet inom området skrivna av olika författare inom ämnet. Primärdata valde vi 

att samla in genom den öppna individuella intervjun.  Jacobsen (2002) säger att primärdata är 

data vilket författarna själva samlar in genom upplysningar som fås vid intervjuer, observation 

eller dokumentundersökning.   

I uppsatsen refereras insamlad empiri enligt anvisningar i ”Smått och gott” som är skriven av 

Mattson och Örtenblad (2008). 
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3.4.1 Artiklar  

Vid val av källa från internet var det viktigt att vi var försiktiga då dessa källor inte alltid är 

kända och vi visste aldrig helt säkert vem som skrev vad. Vi har sökt fram våra artiklar genom 

högskolebibliotekets databas som är en sökmotor i alla databaser. Vi sökte på ämnet CSR och 

valde ut de artiklar som behandlade vår ämnesinriktning. Då vi var varit intresserade av en 

specifik artikel som vi stött på i vår instuderingsfas valde vi att söka direkt på artikelns titel på 

google scholar. Författarna Rienecker och Stray Jörgensen (2008) säger att det är bra att 

använda sig av källor som kommer från skolans bibliotek där de betalar för åtkomsten av 

tjänsten i form av artiklar.   

3.4.2 Böcker 

Under vårt uppsatsskrivande befann vi oss i Halmstad där vi hade tillgång till 

högskolebiblioteket. Merparten av vår litteratur fanns på högskolebiblioteket i Halmstad men 

vi lånade även litteratur från Högskolan i Jönköping samt Malmö Högskola. Litteraturen 

söktes fram i LIBRIS databas. Valet på den litteratur vi använde oss av grundades på att de 

var relevanta till vårt ämne samt att de hade den inriktning som krävdes för uppsatsen. 

3.4.3 Publicerat material 

Vi använde oss av olika webbsidor för att söka den senaste informationen om CSR. Vi 

granskade kritiskt de använda källorna och fann att de uppfyller vår kritiska granskning. 

Denna granskning bestått i att undersöka den som publicerat materialet och utvärdera sidans 

tillförlitlighet. För att få fram träffar på publicerat material använde vi sökmotorn Google och 

vi använde följande sökord med olika kombinationer: 

 CSR 

 Corporate Social Responsibility 

 CSR +företag, förtroende, kris, varumärke  

 Socialt ansvarstagande 

 Socialt ansvarstagande +företag 

Författarna Rienecker och Stray Jörgensen (2008) menar att vid val av källor från internet ska 

författaren vara medveten om att vem som helst kan lägga ut material på internet och att det 

inte förekommer någon censur eller bedömning av något slag.   

3.4.5 Primärdata 

Som vi nämnde tidigare valde vi att använda oss av personlig intervju som 

undersökningsmetod och det är härigenom som vi fått fram största delen av våra primärdata. 

Vi har även använt oss av företagens hemsidor för att söka information. Vi har dessutom 

besökt ett av Åhléns varuhus då de är det enda företag av dem vi talat med som kommunicerar 

sitt ansvarstagande i butik.  

3.4.6 Val av intervjuobjekt 

I vår studie valde vi att intervjua tre personer som alla arbetar med socialt ansvarstagande. 

Företagen vi valde att titta närmare på var Odd Molly, Filippa K och Åhléns. Dessa företag 

har gemensamt att de är svenska företag inom textilbranschen samt att alla tre har en egen 

produktion av sina textilprodukter. Våra intervjuobjekt på företagen valdes utifrån deras 

position och arbetsområde. Vi ville intervjua den person som hade högst ansvar för CSR i 

företagen. Detta var viktigt för oss då vi ville intervjua de bäst lämpade representanterna på 

företaget för att få så bra, säkra och utförliga svar som möjligt till ämnet CSR.  
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Våra intervjuobjekt blev: 

 Kristin Roos, CSR- Manager på Odd Molly 

 Elin Larsson, produktionschef med CSR- ansvar inom produktion och 

produktutveckling på Filippa K  

 Anita Falknek, hållbarhetschef på Åhléns.   

Förutom de företag vi intervjuade var vi också i kontakt med alla för oss kända svenska 

textilföretag med egenproduktion som Acne, Hope, Cheap Monday, H&M, MQ, Gina Tricot, 

Indiska, Hemtex och Dagmar. Samtliga ovan nämnda företag räknar vi som bortfall då de 

avböjde intervju. Ett av dessa företag, H&M, ser vi i efterhand som extra stort bortfall då våra 

respondenter under intervju återkommande talade mycket om just H&M. Företaget anses vara 

det som arbetar hårdast med CSR inom branschen. Tyvärr har H&M policy att endast ta emot 

journalister för intervju och vi var inget undantag. Vi är väl medvetna om att vårt urval endast 

består av kvinnor i liknande ålder och vi har försökt att få en jämnare spridning och även 

möjligheten att intervjua män. Detta visade sig vara svårt då alla företag vi kontaktade har 

kvinnor som ansvariga för hållbarhet. Eftersom detta speglar verkligheten anser vi inte att 

detta påverkar trovärdigheten i undersökningen.  

3.4.7 Den öppna individuella intervjun 

I och med att vi valde den kvalitativa ansatsen ville vi också genomföra öppna individuella 

intervjuer. Enligt Jacobsen (2002) utförs den öppna individuella intervjun vanligen ansikte 

mot ansikte, en såkallad besöksintervju. Den kan även utföras per telefon, då kallad 

telefonintervju. Den öppna individuella intervjun gav oss möjlighet till en intervju där 

respondenten fritt hade möjlighet att berätta om sina erfarenheter och tankar. Detta tyckte vi 

var viktigt då vårt ämne är relativt nytt och vi ville få tag på vad som var det viktiga inom 

ämnet för just dem. Jacobsen (2002) och Bryman (2004) menar att i en öppen individuell 

intervju ges inga begränsningar på vad respondenten har att berätta. Metoden är bra att 

använda då endast ett fåtal enheter ska undersökas. Den öppna individuella intervjun var bra 

att använda då vi var intresserade av vad den enskilde individen hade för åsikter. I och med 

vårt val av det sociala ansvarstagandet och intresse för kopplingen mellan det sociala 

ansvarstagandet och påverkan av medias granskning var vi tvungna att styra intervjun på 

något sätt. (se bilaga Intervjufrågor). Detta gjorde vi genom att vi inledningsvis i intervjun 

berättade om vårt syfte och att vi genom intervjun hade vissa milstolpar som vi ville höra 

deras åsikt om.  Enligt Jacobsen (2002) kan en strukturering upprättas just för att intervjun 

inte ska bli alldeles för vid och spåra ur. Denna ska dock endast användas då objektet inte av 

sig själv kommer in på ämnet just för att behålla den öppna intervjun så öppen som möjligt. 

(ibid). 

3.4.8 Utförande av intervju 

Vi hade många funderingar kring hur vi på allra bästa sätt skulle utföra våra intervjuer. I och 

med att vi valde textilbranschen bidrog detta till att vårt urval av respondenter blev relativt 

litet. Det fanns ingen intervju som skulle kunna utföras lokalt utan alla tre respondenter utgick 

från Stockholm. Det fanns heller ingen möjlighet att samköra intervjuerna under samma eller 

intilliggande dagar, därför föll en resa till Stockholm för besöksintervjuer bort. Vi inriktade 

oss istället nysta på telefonintervjuer, men fann då att det finns vissa svagheter med denna 

intervjumetod som vi helst ville komma undan. Enligt Jacobsen (2002) och Ejvegård (2003) 

är det en olämplig metod då undersökningen innehåller många öppna frågor. Vidare verkar 

det som att telefonintervjuer skapar en mindre förtrolig stämnig och att det är svårare att prata 

om känsliga ämnen över telefon. Möjligheten att se objektets uppträdande samt övrigt 

kroppspåk förloras och i jämförelse med besöksintervjuer ökar hotet något mot 
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tillförlitligheten vid telefonintervjuer. (ibid). För att kunna lyfta de svagheter som en 

telefonintervju innebär skapades tanken hos oss om att genomföra intervjuerna via Skype som 

är en tjänst på internet där man kan ha videosamtal i realtid. Denna metod möjliggjorde att 

många av nackdelarna med telefonintervju försvann och att vi kunde fånga vissa av de 

positiva egenskaperna hos besöksintervju. Vi hittade inte någon tidigare forskning kring 

denna intervjumetod men vi ansåg att den uppfyllde våra krav. Vi hade samtidigt möjlighet att 

se varandra vilket möjliggjorde synen på reaktioner och eventuella störningar som fanns i den 

miljö som respondenten befann sig i. Eftersom respondenten kunde befinna sig i den miljö 

som den är van vid kunde vi reducera kontexteffekten som enligt Jacobsen (2002) och 

Bryman (2004) innebär påverkan av den miljö som objektet befinner sig i. Är denna miljö 

obekant för objektet kan denna störa objektet vilket skulle ha gett oss sämre och konstlade 

svar (Jacobsen, 2004) och det var viktigt att vi hade detta i åtanke vid utförandet av intervjun.  

 

För att kunna få intervjuer var vi först tvungna att hitta respondenter som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju. Som vi skrev inledningsvis har vi ett visst bortfall och detta bortfall 

beror delvis på att vissa tillfrågade valde att tacka nej då vi i förväg inte ville avslöja de frågor 

vi var intresserade av att ha svar på. Vi ville endast berätta vilka vi var, vad vi gjorde och att 

det var det sociala ansvarstagandet vi främst var intresserade av. Detta valde vi att avslöja då 

vi ville finna en så bra representant från företaget som möjligt. Enligt Jacobsen (2002) kan 

man välja att avsikten med intervjun både kan vara dold och öppen. Dold i den mån att vi inte 

i förväg berättar om vårt syfte, frågor och specifika ämnen som man är intresserade av, dock 

är det bra om det finns en viss mån av öppenhet för att personerna ska våga ställa upp till 

intervju. (ibid). 

   

För att skapa en bra intervju ville vi att objektet skulle känna sig så bekväm som möjligt. Vi 

frågade respondenterna tidigt innan intervjun ägde rum, om det gick bra för dem att 

genomföra intervjun via Skype. Detta var inga problem, snarare tyckte vi att detta 

uppskattades av respondenterna. Inledningen av intervjun bestod dels i att vi presenterade oss 

och delas att de fick presentera sig för att senare komma in på själva intervjufrågorna.   

Författarna Rienecker och Stray Jörgensen (2008) säger att vid en öppen intervju är det viktigt 

att respondenten känner sig bekväm samt att få igång en bra och avslappnad dialog. Därför är 

det bra att inleda samtalet mjukt genom att låta personen presentera sig själv, status på jobbet, 

fritidsintresse med mera för att sedan komma in på själva intervjufrågorna. (ibid). 

Intervjuernas längd varierade inte mycket och varade mellan 29-33 min vardera. I och med att 

vårt val av öppen individuell intervju skiljer sig innehållet i intervjuerna åt.  Därför är 

sammanfattningarna (se bilaga Sammanfattningar av intervjuer) av intervjuerna olika långa 

beroende att vi valt att presentera det som för uppsats varit relevant.   

3.5 Analysens upplägg och arbetssätt 
Vi valde att låta vår analys redovisa för den empiri som vi samlat in. Detta gjorde vi för att 

skapa en trevlig läsning där analysen inte bara blir en upprepning av tidigare kapitel. Vi ville 

att läsaren skulle mötas av ny läsning genom att vi tillsammans med analysen presenterar 

empirin. Vi hoppas att detta skapar en trevlig och enklare läsning då analysen är en av de 

viktigaste delarna i vår studie. Det är där vi presenterat likheter och skillnader mellan den 

teori som vi hittat i ämnet samt den empiri som samlats in med hjälp av våra öppna 

individuella intervjuer. Vi presenterar även våra insikter som vi fått genom analysen. Enligt 

författarna Rienecker och Stray Jörgensen (2008)  är analysen ett av de bärande elementen i 

en bra uppsats då den är en förutsättning för att forskaren själv ska kunna komma med nya rön 

och bidra till forskningen. En analys handlar om att jämföra olika objekt med varandra för att 

hitta betydelsefulla likheter och skillnader mellan dessa. Det handlar om att hitta ett system, 
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det vill säga hur saker är över- och underordnade varandra och huruvida de uppvisar likheter 

och skillnader mellan sig.  

En analys kan se ut på olika sätt och vi valde att gå igenom en såkallad analysprocess. Denna 

analysprocess delas av Jacobsen (2008) in i tre delar vilka vi har använt oss av i vår analys.   

Det första vi gjorde när ni närmade oss analysen var att börja renskriva den rådata som vi 

hade från våra intervjuer. Efter renskrivningen annoterade vi data vilket betyder att varje 

intervju sammanfattades till en mer lättläslig och översiktligt innehåll som totalt blev nio 

sidor. Dessa sammanfattningar finns att läsa som bilaga i sin helhet.  Enligt Jacobsen (2002) 

handlar analysprocessen första del om att förenkla och strukturera den data som finns och 

skapa en överblick.  

Väl inne i analysen började vi förenkla, sammanställa och skapa en diskussion mellan 

intervjuobjekten och den insamlade teorin. Detta för att vår empiri och teori skulle bli så 

lätthanterlig och användbar som möjligt. Då vårt analyskapitel blivit ganska långt på grund av 

att vi valt att samtidigt presentera vårt empiriska material har vi valt att tematisera vår analys 

likt den teoretiska referensramen så läsaren enkelt kan följa med och känna igen sig. Jacobsen 

(2002) säger att den andra delen av analysprocessen går ut på att kategorisera data som 

samlats in. Detta blir ytterligare en bearbetning av data där man lägger in samma eller 

liknande data i olika grupper. Dessa grupper kallar vi kategorier och de ska vara relevanta för 

undersökningen. (ibid). 

Efter att ha kategoriserat i olika kategorier (se bilaga Intervjufrågor) och bearbetat data 

började vi analysera vårt innehåll. Vi letade efter likheter mellan intervjuobjektens åsikter och 

författarnas teorier. På detta sätt kunde vi komma till de olika insikter som vi presenterat i vår 

slutsats.  Jacobsen (2002) menar att den tredje delen handlar om att hitta kombinationer och 

slå samman olika kategorier som vi upprättade och delade in data i under fas två. Det handlar 

om att se samband och olika egenskaper, söka likteter och olikheter samt lyfta fram avvikande 

data. (ibid).       

3.6 Källkritik 
I vår uppsats valde vi att inrikta oss på textilbranschen och har intervjuat personer inom denna 

bransch som har god kännedom och erfarenhet av det sociala ansvarstagandet. Vi valde att 

inrikta oss på en viss bransch då vi tror att det sociala ansvarstagandet kan se olika ut inom 

olika branscher. Just textilbranschen är en av de som kommit allra längst i sitt ansvarstagande 

då de arbetat med det under många år och även fått utstå mycket kritik för sin produktion. Vi 

anser att vi har fått tag på intervjupersoner som haft den kunskap som vi letat efter. De 

intervjupersoner vi talat med har lång erfarenhet och sitter på toppositioner inom företagen 

vilket gör att de har god insikt i hur arbetet med det sociala ansvarstagandet fungerar inom 

förtaget. 

Under varje intervju använde vi oss av en mall som fungerade som en riktlinje under intervjun 

för att den inte skulle bli allt för bred (se bilaga Intervjufrågor). Detta har även möjliggjort att 

vi kunnat hålla alla intervjuer runt samma ämne och kunnat diskutera olika inriktningar på 

ämnesområden med alla respondenterna. På detta sätt har vi kunna urskilja likheter och 

skillnader. Det som slog oss var att samtliga respondenter har en mycket snarlik tanke om det 

sociala ansvarstagandet och deras arbete liknar varandras. Vi anser även att vi fått bra svar på 

de frågor som vi ställt och ingen har valt att inte svara på någon fråga. Vi har inte heller i 

efterhand känt att vi saknar uppgifter. Detta visar på att vi ställt de rätta frågorna för vår 

frågeställning samt att frågorna varit acceptabla att svara på. På detta sätt kan vi visa att 

frågorna inte heller varit av någon känsligare karaktär vilket ökar trovärdigheten av vårt 
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arbete. Jacobsen (2002) menar att undersökningar av olika slag måste underkasta sig en 

kritisk granskning. I denna granskning ska man mäta validiteten. Validitet innebär att vi mäter 

det vi faktiskt vill mäta och det är bra att försöka minimera riskerna för svag validitet. Den 

interna validiteten undersöker om vi verkligen undersöker det vi faktiskt vill undersöka. När 

vi utför en individuell intervju mäter vi de individuella och personliga synpunkterna. Vi har 

kunnat kontrollera giltigheten av detta genom att jämföra vårt resultat med sakkunniga 

människor, annan teori eller empiri och se om dessa upplysningar stämmer överens med 

varandra. Vi måste också fråga oss om vi intervjuat rätt personer. (ibid). När vi tog oss en 

andra titt på analysen ansåg vi att den analys och de slutsatser som vi tagit fram uppnår god 

intern validitet. 

Intervjuerna som gjorts i vår studie har skett via Skype, vilket har möjliggjort att vi kunnat 

tillåta personerna att välja valfri intervjuplats i en miljö som de är vana vid. Vi frågade 

intervjuobjekten om de tyckte att Skype kunde vara ett möjligt intervjualternativ till 

besöksintervju eller telefonintervju och ingen hade någon invändning mot detta. Dock 

genomfördes den ena intervjun via telefon då intervjun blev försenad och intervjupersonen 

var lite stressad, vilket medförde att vi valde att genomföra intervjun direkt via telefon istället. 

Detta anser vi inte har påverkat vårt resultat då vi fick snarliga svar som vid tidigare 

intervjuer. Vi upplevde det som att intervjupersonen tog sig tid med oss trots dennes tidspress 

på grund av försening. Intervjuerna genomfördes av en och samma person då vi inte ville att 

våra olika personligheter skulle påverka eller avspeglas i svaren. Detta gjorde även att alla 

frågor fick samma tyngd och att det har lagts samma känsla på varje intervju och att 

intervjuerna har liknat varandra. Detta gör att vi inte ser någon anledning till att misstänka att 

någon kontexteffekt eller intervjuareffekt kan ha påverkar våra resultat.  

Jacobsen (2002) menar att resultaten i en uppsats måste vara tillförlitliga och man brukar säga 

att man mäter reliabiliteten. För att göra detta måste man se till olika störningsmoment 

däribland kontexteffekter. Kontexteffekter kan vara olika störningsmoment som finns i den 

miljö som intervjun utförs i. Dessa effekter bör man försöka att eliminera i den mån det går 

just för att minska störningsmoment som kan komma att påverka men intervjun och resultatet 

an den. Författaren menar vidare att tillförlitligheten undersöker om vi kan lita på de data som 

vi samlat in. Vid individuella intervjuer är det särskilt viktigt att se till intervjuareffekten. Vi 

måste undersöka om vårt sätt att genomföra undersökningen på skulle kunna vara orsaken till 

vårt resultat. Vi måste leta felkällor och olika störningar i resultaten. (ibid). 

Under videosamtalet lät vi intervjun spelas in vilket gjort det möjligt för att lyssna igenom 

intervjuerna i efterhand. Vi har båda två, var för sig, renskrivit intervjuerna och sedan jämfört 

våra tolkningar av dem. På detta sätt har vi kunna minimera risken för missförstånd. 

Inspelningarna har även gett oss obegränsade genomlysningar vid jämförelse mellan 

renskrivning och ljudupptagningen. Jacobsen (2002) säger att det vid intervjuer kan vara bra 

att standardisera tillvägagångssättet. Det kan handla om att det alltid är samma intervjuare och 

att man sätter samma press på de olika frågorna från gång till gång. Dagsformen hos oss 

människor spelar även in, det kan vara stress, trötthet med mera som stör vårt resultat. Är det 

så att det framkommer ett resultat som kraftigt avviker från övriga intervjuer är det av största 

vikt att undersöka varför denna skillnad finns. Det som även kan komma att påverka resultatet 

är den kompetens eller intresse som finns hos uppgiftslämnaren och detta vet vi inte i förväg. 

Reliabiliteten måste även vägas in i analysprocessen. Det är viktigt att reflektera över om vi 

utfört analysen korrekt vid registrering av data. Minnet från en intervju hos intervjuaren kan 

alltid svika så en ljudinspelning är alltid att föredra då det finns mindre risk att man tappar 

något på vägen. (ibid).  
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4. Empiri och Analys  

I följande kapitel presenterar vi inledningsvis kort de personer som vi intervjuat. Vidare 

presenteras den empiri och teori som är vårt underlag för analys.  Vår tanke är att diskutera 

och analysera materialet samt beskriva våra egna tankar och insikter kring analysen.   

 

Odd Molly Kristin Roos har arbetat på Odd Molly i ca tre år. Hon är produktchef på 

företaget och ansvarar för inköpsavdelning, produktionsavdelning och har all 

kontakt med deras tillverkare och leverantörer. I Kristins ansvar ingår även CSR 

och då den externa delen av CSR vilket är produktion och 

produktionsutveckling. Kristin har arbetat inom textilbranschen i många år men 

har själv mer aktivt arbetat med CSR under de senaste fem åren. (se bilaga 

Företagspresentation).   

Filippa K  Elin Larsson har arbetat på Filippa K sedan han var sexton år gammal. Elin har 

under dessa år arbetat lite överallt inom företaget, bland annat på press-sälj- 

logistik- och ekonomiavdelningen. Just nu är hon Corporate Recponsibility 

Manager sedan i september år 2011 vilken är en ny chefsroll på företaget. Elin 

har till uppgift att plansätta en hållbarhetsagenda. Hon ska se till att denna 

implementeras i hela organisationen och genomsyrar allt som de gör. (se bilaga 

Företagspresentation). 

Åhlens  Anita Falkenek är sedan november år 2011 hållbarhetschef på Åhléns. Hon har 

en magisterexamen i biologi och ekotoxikologi. Anita har under tolv år arbetat 

med miljöfrågor och socialt ansvarstagande.  Hon är anställd på Åhléns men blir 

även kontaktad av koncernen Axstores då det handlar om gemensamma frågor. 

(se bilaga Företagspresentation). 

 

4.1 Starten och arbetet med det sociala ansvarstagandet 
 

Grafström et al., (2008) säger att det sociala ansvarstagandet har fått ett ordentligt fotfäste i 

företagsvärlden under de senaste åren . Vi inleder med att fråga våra respondenter hur de 

kommit i kontakt med det sociala ansvarstagandet och vilken status ansvarstagandet har i 

respektive företag. Både Odd Molly, Filippa K och Åhléns anser att socialt ansvar är ett av de 

viktigaste ansvarsområdena då de vill att alla ska må bra i deras verksamhet. Odd Mollys 

intresse för CSR har kommit att växa sig allt starkare under de senaste åren och detta 

engagemang har gått hand i hand med deras tillväxt då företaget blivit börsnoterat. Odd Molly 

har ett mycket större engagemang nu än för fyra år sedan. Kristin Roos känner sig väldigt 

trygg med Odd Mollys arbete med socialt ansvar eftersom de vet vad de gör och vad de vill 

göra samt att de kan stå till svars för det som de gör. Filippa K började år 2007 med att mer 

konkret formalisera det sociala ansvarstagandet. Det sociala ansvaret har alltid funnits med 

som en grundvärdering hos Filippa K, men har aldrig riktigt fått en benämning förrän hösten 

år 2011 och då började arbetet med begreppen inom CSR. På Åhléns skedde det en ordentlig 

nystart år 2009 då det tillsattes en arbetsgrupp som skapade en strategi för Axstoreskoncernen 

som de kallar ”På rätt väg”. Dawkins (2004) poängterar att det bör finnas en klar strategi för 

ett företags CSR- arbete. Grafström et al., (2008) säger att de flesta företag oavsett vilken 

bransch de befinner sig i verkar inom CSR, men säger även att företag som redan befinner sig 

i kritiserade branscher är tidigast och snabbare på att arbeta med sitt ansvarstagande. Kristin 
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Roos säger att textilbranschen har och fortfarande är utsatt för mycket kritik. Samtliga 

respondenter menar att textilbranschen är den bransch där det arbetas mest med socialt 

ansvarstagande eftersom produktionen oftast är koncentrerad i områden där det finns lägre 

löner och större andel fattiga. Elin Larsson menar att socialt ansvarstagande ses som en 

hygienfaktor i textilbranschen och att det är därför branschen är så engagerad i detta arbete.  

 

Efter ovan förda diskussion kan vi förstå att det sociala ansvarstagandet idag nästintill verkar 

obligatoriskt inom textilbranschen efter att gång på gång kommit att bli ifrågasatt bland annat 

för deras produktion. Alla tre företag som vi intervjuat har påbörjat sitt arbete under de 

senaste åren och det får oss att undra om det verkligen är ett valfritt åtagande eller om det 

kommit att bli ett måste för företag inom kritiserade branscher. Elin Larsson menar att det 

sociala ansvarstagandet ses som en hygienfaktor inom branschen och detta skulle enligt oss 

kunna betyda att företag känner sig tvingade till att visa att de bryr sig. De vill se bra ut inom 

branschen och vara en attraktiv samarbetspartner och arbetsplats för anställda och vid 

rekrytering av nya medarbetare. Vi anser att CSR just nu är under tillväxt inom branschen och 

att den kommer att finnas kvar och växa sig stark inom företagskulturen.  

4.1.1Arbetet inom kärnverksamheten 

Grafström et al., (2008) säger att tankarna kring det CSR och det sociala ansvarstagandet ofta 

är vaga och svävande. De skulle kunna beskrivas som att stå tillsvars för sin påverkan och ta 

ansvar för dem som arbetar kring företaget (ibid). Vi frågar våra respondenter om de använder 

sig av någon definition eller nyckelord vad det gäller deras sociala ansvarstagande. Filippa K 

vill inte enbart tala kring vissa nyckelord  utan ser det som ett helhetsbegrepp där etik, miljö, 

socialt och det finansiella ansvarstagandet ingår. Om de inte är framgångsrika och säkrar en 

hållbar utveckling och tillväxt kommer de inte heller att kunna ge något positivt till deras 

partners runt om i världen. Det sociala ansvarstagandet definierar Filippa K enkelt som: hur 

de bryr sig om de människor och samhällen som kommer i kontakt med deras verksamhet. 

Odd Molly säger att de inta har några speciella mål eller nyckelord för arbetet. De arbetar 

istället utifrån de grundvärderingar som sedan tidigare finns inom företaget. Alla som arbetar 

med Odd Molly ska helt enkelt må bra. Åhléns väljer att inte använda begreppet CSR utan 

istället tala om hållbarhet. För Åhléns är hållbarhet ett samlingsnamn för alla CSR aktiviteter. 

Åhléns mål med arbetet är att övergripande genom hela omgivningen ta sitt ansvar och de vill 

att deras kunder ska veta att det finns ett ansvar. Kunderna ska känna trygghet när de handlar 

hos dem. För Åhléns själva handlar det mycket om att de vill minska sin miljöpåverkan och 

minska använda resurser på en 100-årssikt. Åhléns tankar delar även Porter och Kramer 

(2006) som framfört kritik mot CSR begreppet och menar att CSR bör försvinna och istället 

bör det talas om hållbarhet i samhället. Anita Falkenek säger att vissa väljer att lägga CSR och 

hållbarhet i samma låda. Åhléns vill dock hellre enbart tala om hållbarhet då  anser att CSR är 

ett förvirrande begrepp. För Åhléns betyder hållbarhet ett sätt att arbeta på. Detta arbete går ut 

på att skapa en hållbar utveckling i verksamheten och samhället.  

 

Vi inser att samtliga företag vi intervjuat använder sig av vissa begrepp men inte alltid just av 

CSR. Detta skulle kunna betyda att företagen väljer just sin väg genom arbetet som passar 

företaget allra bäst. Det skulle även kunna betyda att CSR är ett starkt eller svårt begrepp som 

innefattar ett mycket omfattande ansvarstagande och att företag istället väljer att bara säga att 

de ta sitt ansvar. Vi kan även se att tankarna som respondenterna har kring CSR och vad deras 

ansvarstagande är, stämmer väl överens med varandra vad det gäller företagets omgivning och 

medarbetare. Vi anser att användningen av begreppet CSR likaså kan styras av den 

företagskultur som finns inom organisationen. Stora företag med större omsättnings- och 

produktionsvolymer kan välja att kalla arbetet för hållbarhet. På detta sätt kan de vara mer 
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tydliga att det inte bara handlar om ansvar utan också ett sätt att arbeta för en hållbar 

utveckling på både företagsnivå och samhällsnivå. 

 

Grafström et al., (2008) säger att ett perspektiv på det sociala ansvarstagandet är att se till sin 

kärnverksamhet. På Åhléns är det just nu fyra medarbetare som aktivt arbetar med hållbarhet. 

De är även sedan år 2010 medlemmar i organisationen Business Social Compliance Initiative 

(BSCI). Här finns en gemensam uppförandekod som ska följas av leverantörerna. Det sker 

kontroller hos leverantörerna för att säkerställa att koderna efterföljs. Odd Molly har också 

valt att sedan år 2009 arbeta tillsammans med en organisation som heter Fair Wear 

Foundation (FWF). Tillsammans har Odd Molly och FWF en plan för hur de kontrollerar 

företagen och tillsammans försöker de aktivt att driva på förbättringsarbete hos sina 

leverantörer. Även Filippa K valde år 2008 att gå med i FWF som hjälper dem med arbetet att 

se till att leverantörer följer standards och regler. Samtliga respondenter är medlemmar i en 

organisation som de menar främjar för att arbetet ska utvecklas och bli bättre. Enligt 

respondenterna arbetar en organisation också objektivt och anses vara mer transperent, vilket 

är en av grundtankarna med CSR.  

 

Vi märker att företagen ofta väljer att ta hjälp av oberoende organisationer i sitt arbete med 

sitt sociala ansvarstagande. Detta kan vi tolka som att arbetet är svårt för det enskilda 

företaget att genomföra då vi kan tänka oss att olika kulturer och samhällen i olika länder 

ställer till med vissa problem i samarbetet. Detta skulle kunna innefatta värderingar och lagar i 

samhället vilka gör att företagen väljer att ta hjälp av kunniga och erfarna representanter just 

för att förhindra konflikter som skulle kunna uppstå och blossas upp.  En annan anledning till 

varför företag använder sig av oberoende organisationer kan vara att de inte vill göra för stor 

sak av CSR med hela arbetsgrupper. Detta innebär en stor kostnad för företaget och dessa 

resurser finns det kanske inte utrymme för. Stora företag har större resurser och kan därför 

göra egenkontroller medan mindre företag kan arbeta med organisationer. På detta sätt kan de 

få hjälp med erfarenhet och hålla kostnaderna nere. När företaget sedan växer kan det kanske 

löna sig att öka resurserna med anställda på CSR avdelning. En annan anledning till varför 

företag samarbetar med oberoende organisationer är att det skapar större transparens om en 

oberoende organisation gör rapporter och uttalande på företagets CSR arbete.  

 

Ett projekt som går hand i hand med textilbranschens verksamhet är ett miljöprojekt som både 

Odd Molly och Filippa K är med i. Kristin Roos berättar att Odd Molly har anslutit sig till ett 

miljöprojekt vid namn Sweden Textil Water Initiativ. Här ingår flera företag och de arbetar 

för att lära sig mer om vattenfrågor inom textilindustrin. Branschen är vattenkrävande och 

färskvatten är en bristvara på jorden. Projektet handlar om att skapa en uppförandekod vad 

gäller vattenfrågor. Elin Larsson på Filippa K säger att de har gått med i detta projekt då hon 

mer tror på att starta projekt. Detta projekt arbetar för att minska vattenåtgången inom 

textilbranschen och dess produktion istället för att skänka vatten till behövande. Elin Larsson 

menar att problemet med färskvatten inte löses genom kompensation av vatten utan arbete 

mot den påverkan som verksamheten orsakar är en bättre lösning. Det största de kan göra är 

att minska den påverkan som Filippa K har och projektet innebär att få fram rutiner till 

producenter för hur de kan minska vattenförbrukningen och kemikalieanvändningen i sin 

produktion. Även Åhléns nämner att de arbetar med hållbarhetsansvar inom organisationen 

för att kunna minimera resursåtgången. Företagen tar, precis som Grafström et al., (2008) 

menar, ansvar för den verksamheten som de befinner sig i. Filippa K och Odd Molly 

engagerar sig för att få världen till att bli bättre då de inte kompenserar för det som 

verksamheten påverkar, utan de försöker minska påverkan istället då de ser detta som mer 

effektivt och som en bättre lösning på problem. De säger att de inte vill engagera sig i för 
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många olika projekt då de verkligen vill göra nytta med de projekt som de faktiskt driver. 

Milton Friedman var en av de största kritikerna till CSR och enligt Grafström et al., (2008) 

menade han att företag inte har ett socialt ansvar utan att det sociala ansvaret består av ett 

ekonomiskt ansvar.  

Vi inser att företagen engagerar sig i aktiviteter som har med deras direkta verksamhet att 

göra. Dessa är helt emot vad Milton Friedman förespråkade men ett projekt som 

vattenprojektet kan enligt oss och Kristin Roos på Odd Molly ha olika påverkan på samhället. 

Dels minskar det förhoppningsvis vattenåtgången i produktionen vilket leder till att vattnet 

som finns på produktionsorten besparas vilket i sin tur gör att människorna i samhället blir 

mindre påverkade av textilbranschens vattenåtgång.  Vi menar att detta visar att företagen inte 

bara har ett ekonomiskt ansvar utan även ett ansvar gentemot omvärlden. Vi inser att de 

försöker förbättra sin produktion för att den inte ska påverka samhället negativt. 

Respondenterna menar att de vill bli mer effektiva och hitta lösningar på problemen istället 

för att kompensera för den påverkan som deras verksamhet har. Denna tanke delar vi då det är 

bättre att arbeta med lösningar på problem som gör att användningen av resurser blir mer 

effektiv. Detta kan gynna samhället i stort. Om företagen bara kompenserar för det som 

verksamheten påverkar så kommer man inte vidare i utvecklingen mot att få en bättre värld.  

4.1.2 Medarbetarna 

Dahlgren och Loimi (2005) samt Grankvist (2009) ser att nöjda medarbetare till stor del har 

att göra med hur trivseln på arbetsplatsen är. Om medarbetarna känner sig nöjda på 

arbetsplatsen kommer detta troligtvis också spegla deras vardag utanför arbetet.  För att hjälpa 

medarbetare att bli tillfredsställda och få dem att känna trygghet på arbetsplatsen krävs det 

skydd och säkerhet av olika slag. Det kan handla om investering i säkerhetsanordningar och 

kontinuerlig utbildning av medarbetare. (Dahlgren och Loimi, 2005). Det sociala ansvaret 

betyder mycket för Odd Molly då de vill att alla som arbetar med företaget ska må bra och 

inte utsättas för fara. De vill att alla ska vinna på att arbeta med företaget, inte bara 

ekonomiskt. Filippa K har alltid tyckt att sociala frågor som förknippas till verksamheten är 

viktiga. Därför har de alltid arbetat med dessa frågor då de precis som Odd Molly och Åhléns 

också vill att alla som är inblandade i deras verksamhet ska må bra. Åhléns arbetar med 

hållbarhet genom att de tar ansvar för att arbetsförhållanden hos leverantörerna ska vara 

acceptabla och de vill att deras anställda ska vara trygga och säkra på sin arbetsplats. Alla 

respondenter anger att de lägger extra resurser i länder där det finns stor risk för barnarbete, 

kollektivförbud och diskriminering. Detta för att leverantörerna faktiskt ska uppnå kraven 

som de ställer. Dahlgren och Loimi (2005) menar att företagen bör arbeta utöver grundkraven 

som International Labour Organisation (ILO) presenterar (se bilaga International Labour 

Organisation).  Respondenterna säger också att det är lättare för en stor aktör som till exempel 

H&M att ställa krav då de oftast utgör 100 % av en fabriks produktion och leverantörerna får 

inget val än att följa riktlinjerna som aktören vill att de ska följa. 

 

Vi inser att det läggs stor vikt på det interna CSR arbetet. Samtliga respondenter menar att det 

är viktigt att medarbetarna inom företaget mår bra på arbetsplatsen. Detta arbete förstår vi ser 

olika ut beroende på i vilket land de befinner sig i. I Sverige kan det handla om att vara en 

attraktiv arbetsplats för medarbetarna. I produktionsländer handlar det mer om acceptabla 

arbetsplatser där säkerhet, kontroll av barnarbete och trygga arbetsplatser är viktiga 

grundstenar. Företag bör allstå som vi ser det, se till att varje arbetsplats har förutsättningar att 

arbeta för ett gott internt ansvarstagande. Vi delar också respondenternas åsikt och anser att 

ett företag som utgör stora delar av en fabriks produktion lättare kan ställa krav då fabriken är 

mycket mer beroende av sina uppdragsgivare. För att undvika missförstånd ser vi också det 
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som en självklarhet att leverantörer kontinuerligt kontrolleras av både uppdragsgivarna själva 

men också av de oberoende organisationerna för att kunna markera vilka riktlinjer de står för. 

4.1.3 Hur företag väljer att ta ansvar utöver verksamheten 

Grafström et al., (2008) säger att ansvaret kan komma att gå utanför företagets direkta 

påverkan och att det sociala ansvarstagandet handlar om att hjälpa samhället. Företagen kan 

inte själva rädda världen, dock kan de bidra till att lösa samhällsproblem. (ibid) Författarna 

Grankvist (2009) och Dahlgren och Loimi (2005) menar att det sociala ansvarstagandet även 

handlar om att hjälpa samhället. Enligt Dahlgren och Loimi (2005) kan hjälpen bestå av att 

företag engagerar sig i samhället genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan bidra till att 

kriminalitet, dåliga levnadsförhållanden, våld samt sjukdomar bekämpas (ibid). Grafström et 

al., (2008) menar att det utanför Sverige finns länder med stor fattigdom där 

levnadsförhållandena är dåliga. Det finns många organisationer runt om i världen som aktivt 

jobbar för att hjälpa dessa människor. Dessa organisationer kan företagen stödja genom att 

vara med och bidra till utveckling och förändring. (ibid). Filippa K berättar att de just nu ingår 

i ett hungerprojekt i Burkina Faso som de har valt att låta pengar gå till. Filippa K gör 

porslinskoppar tillsammans med Rörstrand och det senaste mönstret är inspirerat från 

handmålade hus från Burkina Faso. Som tack för inspirationen låter de royaltyn gå till 

hungerprojektet. Grafström et al., (2009) säger att företagen anses vara skyldiga till att ta 

ansvar långt utanför vad deras verksamhet verkar inom vilket Filippa K valt att göra. De har 

också startat upp ett samarbete med Stadsmissionen Sverige där de skänkt pengar och i vissa 

fall även kläder.  De har även haft ett samarbete med Röda korset i Holland som de skänkt 

kläder till. Kläder som inte säljs doneras slutligen till välgörenhet. Elin Larsson på Odd Molly 

berättar att de vid ett tidigare tillfälle valt att engagera sig i Chernobyl Children’s Project. För 

att stödja detta projekt har Odd Molly tillsammans med deras modell Helena Christensen 

designat sänglinnen. Dessa såldes på Odd Mollys webbsida och hos återförsäljare runtom i 

världen med förmån för Chernobyl Children’s Project. Att valet hamnade på just detta projekt 

berodde på att Helena Christensen aktivt är engagerad i detta projekt och Odd Molly tyckte att 

det hade sunda värderingar som stämmer väl överens med deras egna. 

Vi förstår att företag väljer att engagera sig utanför sin kärnverksamhet för att på detta sätt 

visa att de bryr sig om världen i stort. Vi anser att detta skulle kunna tyda på att företagen 

känner ett ansvar och vi ser att en anledning till detta skulle kunna vara att ett sådant 

engagemang är mer värt för företagets allmänhet. De respondenter som är engagerade i 

projekt poängterar anledningarna till de olika projekten och vi ser att det finns en viss 

koppling och tanke som i slutändan går tillbaka till kärnverksamheten. Filippa K har tagit 

inspiration till sina mönster från Burkina Faso och går in och stödjer hungerprojekt där. Odd 

Molly väljer att engagera sig i ett projekt för barnen i Tjernobyl eftersom en av deras 

huvudmodell aktivt engagerar sig i detta projekt.  

Vi ställer oss dock frågan varför företag egentligen tar ett ansvar som inte direkt har någon 

koppling till den verksamhet som de bedriver. Det kostar pengar och kräver ett stort 

engagemang som tidigare vanligtvis inte rymts hos företag då CSR arbetet kommit under 

senare år. Vi ser att det finns en möjlig anledning till varför företag väljer att engagera sig 

utanför kärnverksamheten. Denna anledning skulle kunna vara att allmänheten kring företaget 

mer brinner för hungersnöd och katastrofer som de ständigt påminns om i nyhetssändningar, 

än för företagets direkta påverkan på samhället. Vetskapen om textilbranschens påverkan är 

inte utbredd hos alla konsumenterna och vattenprojektet som två av våra respondenter är med 

i är kanske inget projekt som allmänheten väl känner till. Kanske är vattenprojektet egentligen 

bara till för att hjälpa kärnverksamheten och branschen internt. Istället måste företagen externt 

kommunicera det arbete som kunder och allmänheten runt företaget har en personlig känsla 
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och engagemang för. Detta engagemang kan istället komma att stämma överens med de 

värderingar som människorna inom företaget har, som i sin tur blir företagets värdering.  

Grafström et al., (2008) menar att ett sätt att ta sitt sociala ansvarstagande är genom 

välgörenhet och Filippa K och Odd Molly har valt att ta ansvar utanför sin kärnverksamhet då 

båda har samarbete med olika välgörenhetsorganisationer. Porter och Kramer (2006) säger att 

dagens aggressiva agenda gör att företag gärna ger sin in i engagemang som går utanför deras 

verksamhet. Dock menar Grafström et al., (2008) att företag bör vara försiktiga när de väljer 

att engagera sig då det bör finnas en tydlig koppling mellan företagets verksamhet som dess 

aktiviteter för ansvarstagande. Filippa K menar att hungerprojektet i Burkina Faso stämmer 

väl överens med de värderingar som Filippa K har vad gäller synen på hur man tar ansvar på 

riktigt.  

4.2 Påverkan på förtroende och varumärke 
Förtroende kan enligt Gometz (2006) inte köpas då det är ömtåligt och kräver lång tid för 

uppbyggnad men att det däremot snabbt kan raseras och gå förlorat. Vi frågar våra 

respondenter om de anser att deras CSR har någon påverkan på deras förtroende. Kristin Roos 

säger att om det skulle komma ut en skandal om till exempel missförhållanden på fabriker 

skulle det kunna bli väldigt ödesdigert. Elin Larsson på Filippa K instämmer. Hon menar att 

även om företagen inte mäter vilken påverkan det sociala ansvarstagandet har på försäljning, 

så skulle ju en skandal inom detta område påverka ett företags försäljning och dess image 

negativt. Detta är det sista som något företag vill råka ut för. Armstrong et al., (2008) menar 

att varumärket är ett företags viktigaste tillgång och att imagen är en del av detta. Doyle och 

Stern (2006) samt Kapferer (2008) menar att imagen eller associationen av ett varumärke är 

viktig. Den berättar för allmänheten vad företaget står för och menar att en stark image ger 

kunderna förtroende. (ibid). Företag med negativt rykte försöker ofta att bättra på sin image 

genom CSR aktiviteter (Yoon, Gürhan-Canli, och Schwarz, 2006). Bergmasth och Strid 

(2006) anser att förtroende och förväntningar hänger samman då det är förväntningarna som 

skapar förtroende. Förtroendefrågan är av betydelsefullt intresse då ett försämrat förtroende 

leder till minskad konkurrenskraft, dåligt arbetsklimat som i sin tur leder till försämrad 

lönsamhet. (ibid). 

Vi ser att förtroendet har en stark koppling till företagets image som i sin tur påverkar 

försäljningen. Denna koppling får vi bekräftat av våra respondenter som menar att en skandal 

skulle påverka dem negativt om förtroendet skadas. Detta skulle leda till att imagen 

försämras, som i sin tur skulle ge försämrad konkurrens och försämrad försäljning.    

Zapata och Johansson (2006) menar att för att frångå skandaler är det bra att uppträda så som 

omgivningen anser är rätt. Då en skandal uppdagas görs en extern utredning och skillnaden 

mellan den fasad företaget har och dess verksamhet kommer att synliggöras och diskussioner 

kommer att skapas. Detta leder till att omgivningens förtroende minskar och detta kan vara 

förödande för organisationen. Av våra tre respondenter har endast en respondent fått negativt 

rykte. Anita Falkenek berättar om fjäderdun skandalen som Åhléns blev drabbade av. Denna 

innebar att de fick kritik för att deras produkter hade eller kunde ha plockats från levande djur. 

Det gjordes undersökningar och produkter stoppades och drogs tillbaka. Dunskandalen 

inträffade samma år som Åhléns inledde sitt omfattande hållbarhetsarbete och gjorde också att 

de lade till en ny policy om att inga fjädrar fick plockas från levande djur. Här kan vi tydligt 

se att Åhléns uppträdde på det sätt som omgivningen såg som acceptabelt. De drog tillbaka 

produkter och lade in en ny policy för att markera att detta var emot deras värderingar. Vi 

undrar om denna skandal möjligen kan ha haft påverkan till att Åhléns allt mer börjat 

engagera sig inom CSR då de känner att deras förtroende och varumärke tagit skada av denna 
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skandal. Kanske har CSR varit en väg för dem att vinna det som kan ha gått förlorat. Möjligen 

kan det vara så att företagen arbetar med socialt ansvarstagande för att det finns behov av att 

bygga upp förtroende då branschen varit utsatt för kritik och denna tes stödjer även nedan 

författare. 

Grafström et al., (2008) säger att det efter de senaste årens företagsskandaler finns ett behov 

av att återuppbygga förtroende i företagsvärlden. Dagens företagande är beroende av vad 

allmänheten runt företaget har för syn på dem och trycket för att ta socialt ansvar blir allt 

hårdare. Odd Molly, Filippa K och Åhléns anser att deras arbete har en påverkan på deras 

kunder och att de skapar förtroende genom sitt ansvarstagande. Grafström et al., (2008) säger 

att den kritik som finns mot socialt ansvarstagande är att det inte finns några entydiga resultat 

som visar på om socialt ansvarstagande har någon påverkan på förtroendet. Detta uppfattar 

dock samtliga respondenter att det gör och att sambandet är positivt. Filippa K säger att deras 

kunder har ett bra grundförtroende för dem och menar att detta förtroende kommer någonstans 

ifrån.  

Vi inser att det sociala ansvarets påverkan verkar vara svårt att analysera då det inte gjorts 

några undersökningar från företagens sida. Vi kan inte enligt den teori vi forskat kring, ge 

någon klarhet i detta då vi inte hittat några studier kring detta. Dock instämmer samtliga 

respondenter till att de anser och uppfattar det som att det har en positiv påverkan på 

förtroendet för varumärket. Därför anser vi att det sker en yttre påverkan bland allmänheten 

då de får vetskap om att företag arbetar med CSR frågor. Dock kan vi bara säga att denna 

påverkan upplevs som positiv då det är våra respondenters upplevelse.     

Borglund et al., (2009) menar att för att kunna få andras förtroende måste företag följa det 

som uppfattas som spelets regler och inom företagsvärlden bestäms dessa regler av 

omgivningen, lagar och branschstandarder. Elin Larsson på Filippa K anser att de står för 

något bra och skapar mervärde för kund och intressenter. De arbetar efter att inför beslut se 

hur beslutet påverkar intressenterna. Företagets vision är att företagets intressenter ska ha 

förtroende för dem och detta är ett stort åtagande. Grafström et al., (2008) samt Falkheimer 

och Palm (2005) menar att företagen i textilbranschen idag arbetar aktivt med socialt 

ansvarstagande då de har stor del av sin produktion i länder där arbetsförhållandena skiljer sig 

från västvärlden. Därför är det nödvändigt att arbeta med socialt ansvarstagande eftersom det 

ska gå till på rätt sätt och inte skada människor som arbetar med företagen. Genom att 

företagen kommunicerar ut vetskap till allmänheten om förändringar så ökar i bästa fall 

allmänhetens förtroende och respekten för företaget och dess verksamhet. (ibid). Alla 

respondenter kommunicerar främst via sin hemsida.  

 

Vi har kommit till insikt att respondenterna anpassar sig till vissa regler och branschstandards 

för att kunna uppfylla spelets regler vilket även Borglund et al., (2009) tidigare nämner.  Ett 

exempel på detta är arbetet med de oberoende organisationerna. Kommunikationen sker 

främst via respektive företags hemsida och detta kan bero på att CSR- arbetet ses som en 

naturlig del av verksamheten där allmänheten direkt kan hitta information. Det är också ett 

kostnadseffektivt sätt att kommunicera på. Vi tror att en stor del av den målgrupp företagen 

vänder sig till i första hand vänder sig till internet för information. Idag är hemsidor ofta 

utförliga och företagen väljer att kommunicera via denna kanal.  

Du, Bhattacharya och Sen (2010) menar att om företag är ansvarstagande kommer det att 

gynna dem på lång sikt vilket kan medföra uppbyggnad av image och varumärket. Även 

Grafström et al., (2008) samt Falkheimer och Palm (2005) säger att CSR kan ha positiv effekt 

på varumärket. Vi frågar respondenterna om de har mätt påverkan av arbetet med socialt 
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ansvarstagande på deras försäljning och Kristin Roos från Odd Molly säger att det är svårt att 

mäta vilken påverkan deras arbete har, men tror inte att deras arbete har lett till att fler köper 

av märket Odd Molly men att det bidrar till att varumärket blir mer attraktivt. Deras kunder 

förutsätter att de redan är bra på att ta sitt sociala ansvar. Deras arbete går istället ut på att leva 

upp till deras kunders förväntningar och detta är en viktig del av varumärkesuppbyggnaden. 

På Åhléns försöker de att mäta vad folk tycker om deras arbete och de har fått mycket bra 

kritik. Anita Falkenek säger att det finns mycket kvar att arbeta med då arbetet med hållbarhet 

aldrig tar slut. Vidare menar också Elin Larsson det aldrig går att luta sig tillbaka med sitt 

sociala ansvarstagande eftersom arbetet aldrig blir klart och att det är en resa som ständigt kan 

förbättras oavsett hur långt man kommit. Åhléns arbete med hållbarhet stärker framförallt den 

interna stoltheten, varumärket och på lång sikt också marknadsandelarna. Kristin Roos på 

Odd Molly anser att deras arbete skapar fördel bland deras medvetna kunder samt att arbetet 

hjälper dem att komma framåt. Odd Molly är idag börsnoterat och i och med detta ställs det 

även krav på dem därigenom. Filippa K har svårt att säga om företaget har haft någon fördel 

av att ta socialt ansvar eller om de har haft användning av det för att kunna skydda sig med 

hjälp av det vid en förtroendekris. Elin Larsson hoppas att deras arbete leder dem framåt i 

positiv riktning.  

Efter ovan framförda diskussion kan vi möjligen dra slutsatsen att företagen inte arbetar med 

det sociala ansvarstagandet bara för att de vill engagera sig utan att det finns en dold avsikt 

med arbetet. Denna avsikt skulle kunna vara att just stärka varumärket genom att anta 

allmänhetens krav och omvandla dessa krav till en image eller association till företaget. Detta 

skulle kunna öka förtroendet bland allmänheten. Förtroende är precis som vi nämnt tidigare 

viktigt för företaget. Avsikten att skapa förtroende kan sägas vara dold i kommunikation då vi 

inte anser att företagen marknadsför sitt arbete utan mer väljer att berätta om det likt en del av 

många andra i deras verksamhet.  

4.2 Hur socialt ansvarstagande kommuniceras  
Grafström et al., (2008) ser att kravet på företagen och deras öppenhet ökar allt mer och detta 

gäller för alla företag oavsett storlek. Kommunikationen är ett sätt att förmedla och sprida ett 

gott anseende. Anseende är viktigt vid byggandet av långsiktiga relationerna eftersom 

allmänhetens syn idag betyder mycket för företagen. Med hjälp av kommunikation kan 

företag styra hur de vill att deras ansvarstagande ska se ut (ibid). Morsing och Schultz (2006) 

menar att kommunikation om att företag arbetar med CSR ofta skapar starka och positiva 

reaktioner från kunderna. Kommunikationen kan komma att gynna kundernas attityd mot 

företaget samt även på lång sikt medföra uppbyggnad av image, varumärke och stärka 

relationer med allmänheten (Du et al., 2010). Om kunderna är nöjda kommer de att vara lojala 

vilket är en stor tillgång för företag. En nöjd kund har förmågan att sprida detta vidare till 

andra kunder och kan därför ses som reklam för företag. Detta kan sin tur innebära en god 

spridning av varumärket vid kommunikation då de är förespråkare och bidrar till en 

konkurrensfördel (Doyle och Stern 2006: Evans, Jamal och Foxall 2008). Vi frågar Åhléns 

hur de väljer att kommunicera sitt ansvarstagande och Anita Falkenek berättar att Åhléns 

väljer att kommunicera på flera olika sätt. De berättar om sitt ansvarstagande på sin hemsida 

där det bland annat finns en hållbarhetsberättelse som besökare kan ta del av. Åhléns har även 

valt att kommunicera sitt ansvarstagande i sitt sortiment genom att de sätter upp skyltar i 

varuhusen som visar Bra val och det finns information om vad Bra val innebär. Anita 

Falkenek på Åhléns berättade att de under april månad i år ska skicka ut brev och en tidning 

till deras 1,3 miljoner kundmedlemmarna som beskriver och presenterar Bra val. De 

kommunicerade också under våren tydligare i varuhusen än vad de gjort tidigare. Borglund et 

al., (2009) samt Falkheimer och Palm (2005) säger att en stor del av arbetet med det sociala 

ansvarstagandet går ut på att företagen talar om eller kommunicerar sitt arbete ut till 
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omvärlden och detta kan vi se att Åhléns gör. Vi inser att Åhléns vill vara tydliga med sitt 

ansvarstagande och att de inte är rädda för att sprida arbetet till dess allmänhet. Detta tyder på 

att de menar allvar med sitt arbete och vill att allmänheten tänker på detta som en image.  

Vi frågar även Filippa K om kommunikationen av deras ansvar och Elin Larsson säger att de 

istället har valt att inte kommunicera sitt CSR. Elin Larsson säger att Filippa K har valt att 

vara väldigt lågmälda och hon tycker personligen att detta är en tvådelad fråga. Det finns 

något positivt med att kommunicera det man gör för att skapa agenda och inspirera andra, 

men samtidigt är Filippa K väldigt svenska och vill inte slå sig för bröstet för mycket. Just nu 

kommunicerar de lite via sin hemsida och de kommer att börja med att hållbarhetsrapportera 

under år 2012. Elin Larsson anser att det finns ett större syfte med att kommunicera, inte för 

att marknadsföra sig själv utan snarare för att driva uppmärksamhet kring frågorna.  

När vi talar med Odd Molly får vi liknande svar som från Filippa K. Kristin Roos säger att 

Odd Molly har valt att ligga lite lågt med sin kommunikation kring sitt CSR arbete. Detta 

beror på att de hellre vill komma igång och göra mycket innan de sätter igång och pratar 

mycket om det. Det är via Odd Mollys hemsida som intressenter kan få information och läsa 

om att de är medlemmar i organisationen FWF samt en kort beskrivning av vad det innebär. 

Företaget har valt att inte gå ut med sin kommunikation på ett bredare plan än i dagsläget. 

Kristin Roos säger att det i nuläget alltså finns information för de som själva söker upp Odd 

Mollys hemsida för att få svar på frågor. Därigenom hänvisas man till FWF:s hemsida och där 

finns mycket information om Odd Mollys CSR- arbete. Grafström et al., (2008) menar att 

baksidan med kommunikationen och arbetet med det sociala ansvarstagandet är att ju mer det 

syns, desto mer granskas företagets arbete. Ju mer företagen väljer att kommunicera sitt 

ansvarstagande, desto mer intressantare är det att granska företagen hårdare för att se om de 

verkligen uppfyller det som de lovat. Vi tror att detta skulle kunna vara en anledning till 

varför Odd Molly och Filippa K inte väljer att gå ut mer med sitt sociala ansvarstagande. En 

annan förklaring menar Grafström et al (2008) är att om företagen inte kommit så långt i 

arbetet väljer man att inte kommunicera sitt arbete innan de vet vart det landar och detta säger 

Kristin Roos är en av anledningarna till varför Odd Molly inte kommunicerar sitt 

ansvarstagande på ett bredare plan.  

Vad det gäller kommunikationen av CSR inser vi att företag arbetar olika. Odd Molly och 

Filippa K är snarlika varandra och väljer att vara lågmälda medan Åhléns skiljer sig från dem 

genom att vara öppna och kommunicerande. Vi tolkar det som att olika företag väljer att 

arbeta och kommunicera olika hårt med ansvaret. En orsak till detta skulle kunna vara 

storleken på företagen. Odd Molly och Filippa K är mindre företag än Åhléns sett utifrån 

omsättning (se bilaga Företagsfakta). Kanske är mindre företag rädda för att ansvarstagandet 

ska överskugga deras kärnverksamhet, att det helt enkelt blir för stor grej av det hela. Detta 

skulle kunna påverka företaget ekonomiskt då resurser kostar. Även association och imagen 

av varumärket kan förändras då CSR blir för påtagligt. Företagen vill kanske inte att CSR ska 

komma att bli ett av verksamhetens huvudsyfte. Det kan möjligen vara så att ju större 

företagen är desto mer förväntar sig allmänheten att de gör då de står för en större påverkan. 

Därför kan även kommunikationen se olika ut då ju större företaget är, desto mer satsar de och 

desto mer kommunikation sker. Odd Molly och Filippa K talar båda om H&M och de ser 

detta företag som det företag inom branschen som gör mest och kommunicerar mest. Vi inser 

att storleken på företaget möjligen har en påverkan på hur stort ett företags engagemang är 

vilket i sin tur kan påverka kommunikationens omfattning av CSR. 

Vi märker att vissa företag väljer att vara lågmälda i sin kommunikation och att andra väljer 

att kommunicera mera. Att vara lågmäld är tvärt emot vad viss teori säger där den menar att 



34 

 

företag måste förbättra sin CSR- kommunikation för att bättre kunna meddela allmänheten om 

sitt engagemang och på så sätt kunna uppnå legitimitet och ett gott rykte (Morsing och 

Schultz 2006). Samtidigt säger flera författare (Borglund et al., 2009: Vlachos, Tsamakos, 

Vrechopoulos och Avramidis, 2008: Yoon et al., 2006) att det finns en risk med 

kommunikation och menar att det finns en fara att företagen övermarknadsför sitt CSR- arbete 

och detta kan få motsatt effekt då kunden helt enkelt kan bli skeptisk. Det finns tankar i 

samhället som säger att företagen arbetar med sitt ansvarstagande just för att mörka eller 

ersätta dåligt beteende. (ibid). Yoon et al., (2006) säger att om CSR kommunikationen är 

dålig kan den komma att spä på misstankar istället för att verka som ett gynnsamt attribut. 

Grafström et al., (2008) säger att det måste finnas ett samband mellan det som kommuniceras 

och vad företaget faktiskt gör i praktiken. Dawkins (2004) menar vidare att det är viktigt att 

innehållet i kommunikationen skräddarsys samt att stil och kanal väljs ut för att 

kommunikationen skall nå ut på bästa sätt. Borglund et al., (2009) säger att det är viktigt att 

kommunicera sin CSR eftersom det minskar risken för misstroende vilket kan leda till 

skandal.  

Våra respondenter Odd Molly och Filippa K har valt snarlika vägar för att kommunicera sitt 

ansvarstagande vilket är via respektive hemsida och Åhléns har valt en bredare 

kommunikation. Enligt Borglund et al., (2009) är de vanligaste upprätthållning av 

årsredovisningar, särskilda hållbarhetsredovisningar och webbsidor.  Annonsering och 

nyhetsbrev är enligt Dahlgren och Loimi (2005) andra sätt.  Greyser (2009) säger att det idag 

finns webbsidor som ett alternativ till att kommunicera och där kan företagen själva beskriva 

sin version och syn på frågan och på så sätt etablera en konversation. Detta skulle vi kunna 

likna vid de organisationer som Åhléns, Odd Molly och Filippa K använder sig av. De arbetar 

för en transparent och lättåtkomlig information vilket deras hemsidor erbjuder.  Denna 

hemsida erbjuder det som flera författare menar är viktigt nämligen att kommunikationen ska 

vara tydlig, transperent, verifierbar (Borglund et al., 2009; Dawkins, 2004).  

Då företagen väljer att kommunicera sitt ansvarstagande inser vi att förstahandsvalet är 

hemsidan. Odd Molly och Filippa K menar att det är upp till kunderna att gå in på hemsidan 

och leta egen information. Vi förstår att företagen inte vill lägga resurser på kommunikation 

utan det ska vara upp till var kund att intressera sig. Vi anser att detta sätt inte fungerar som 

påtryckning eller har någon påverkan på kunden. Detta kan vara positivt då företaget inte styr 

kunden till att tänka CSR utan endast kommer i kontakt med det om den själv har intresse. 

Kristin Roos från Odd Molly säger att deras kundgrupp är en medveten kundgrupp och att 

ansvarstagande ingår i företagets grundstenar. Detta kan vara en anledning till att Odd Molly 

känner att de inte behöver kommunicera på ett bredare sett, kunderna litar redan på dem och 

har förväntningar. Åhléns å andra sidan som skiljer sig från övriga respondenter väljer att 

kommunicera på flera olika sätt utöver hemsida. Vi undrar om det möjligen kan vara så att 

omfattningen av kommunikation beror på kundens och allmänhetens syn på företaget. Kan det 

möjligen vara så att Åhléns kunder inte ser CSR som en grundsten i verksamheten. Detta 

skulle i så fall kunna vara en orsak till varför Åhléns väljer att kommunicera mera. De vill och 

ser ett behov av att ändra kundens uppfattning av företaget. Det kan även vara så att Åhléns är 

stolta över sitt arbete och vill kommunicera och visa vad de står för och vilket ansvar de tar 

för den påverkan som deras verksamhet orsakar.  

4.2.1Kommunikation med allmänheten  

Enligt Dawkins (2004) är den allmänna publiken den primära målgruppen för kommunikation 

av CSR- arbete. Allmänheten bör involveras i CSR- aktiviteter för att företag ska kunna 

säkerställa att de följer deras krav (Morsing och Schultz, 2006). Kristin Roos från Odd Molly 

anser att det under de senaste åren har vuxit fram en stor medvetenhet samt engagemang om 
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sociala frågor hos deras kunder som inte fanns för ett antal år sedan. Hon tror att Odd Mollys 

målgrupp är medvetna och att varumärket med hela sin grundfilosofi och kunskap ska vara 

duktig på dessa frågor. Även Elin Larsson från Filippa K säger att det sker en utveckling då 

kunderna ställer allt högre krav och är mer pålästa och förväntar sig att företagen tar sitt 

ansvar. Morsing och Schultz (2006) samt Du et al., (2010) säger att företagen måste vara 

medvetna om att det finns en låg medvetenhet bland allmänheten om vad CSR faktiskt är och 

att det finns en utbred skepsis till att CSR bara är ett försök till att maximera affärsnyttan. Du 

et al., (2010)  menar vidare att detta gör att det finns ett stort behov av att skapa en djupare 

förståelse för hur man på bästa sätt kommunicerar CSR till allmänheten. Det är därför en 

utmaning att övervinna denna skepsis och att det istället ska verka som ett gynnsamt attribut. 

(ibid).  Anita Falkenek på Åhléns menar istället att kunderna inte har större krav än tidigare. 

Istället upplever hon en förväntan om att Åhléns arbetar med detta. Elin Larsson på Filippa K 

menar att kunder och samhället förväntar sig att företagen tar sitt sociala ansvarstagande. Det 

är frivilligt, ingen statlig eller laglig styrning med regler och ramverk utan det är egna initiativ 

från företagen, dock kanske då ibland pådrivna av kundkrav eller media.  

Här kan vi se att teorin och våra respondenters tankar skiljer sig åt. Teorin säger att kunderna 

är ganska omedvetna om socialt ansvarstagande. Tvärtom menar respondenterna som säger att 

kunderna är medvetna och ställer allt större krav och har förväntningar på att företagen är 

ansvarstagande. Vi undrar om detta skulle kunna vara speciellt för vissa branscher, däribland 

textilbranschen. Möjligen kan det vara så att kunderna inom textilbranschen är mer aktiva och 

ifrågasättande än i andra och att det är därför teorin skiljer sig från våra respondenters svar.  

Kommunikationen handlar om att skapa ett förtroende och vårda företagets anseende i 

förhållande till allmänheten (Borglund et al., 2009). Meddelanden om att företag arbetar med 

CSR skapar ofta starka och positiva reaktioner från kunderna (Morsing och Schultz 2006). 

Det är viktigt att följa och känna igen kundernas krav på företagets ansvarstagande vilket ska 

vara en ständigt pågående prioritet samt att se hur aktiviteterna tas emot av kunderna 

(Dawkins, 2004). Vi frågade respondenterna om de får frågor och samtal från sina kunder och 

Odd Molly säger att de får många frågor av sina kunder gällande miljö men framförallt om 

deras fabriker. Kunderna frågar om de har koll på dem och om de vet vilka sociala 

förhållanden det är som råder på fabriken. Filippa K upplever också att kunderna har liknande 

frågor när de blir kontaktade. Även Anita Falkenek på Åhléns menar att kundernas 

medvetenhet har ökat lite och detta märker de genom att de ofta får frågor på kundtjänsten 

gällande socialt ansvarstagande. Dahlgren och Loimi (2005) menar att kommunikation ökar 

medvetenheten om ett företags policy för det sociala ansvarstagandet och en dialog bör vara 

möjlig för att kunna besvara, ta emot och beakta frågeställningar. Dawkins (2004) säger att de 

anställda har en stor betydelse för den direkta kontakten med allmänheten. De anses vara en 

trovärdig källa och dessa har en stor betydelse till att stärka varumärkets rykte.  Författaren 

menar vidare att den kommunikationslänk som finns mellan de anställda och allmänheten inte 

bör underskattas (ibid). Grankvist (2011) skriver att företagen inte ska vara rädda för att fråga 

kunderna om råd och detta kan vara svårt för företag som är vana vid att endast sköta sig 

själva. Det kan både verka främmande och skrämmande, men trots detta lyssna allt fler 

företag på sina kunder.  

Genom kundernas förfrågningar förstår vi att kunderna i textilbranschen upplevs bry sig mer 

om människorna inom produktionen än den påverkan som produktionen har på klimat och 

miljö. Detta stödjer den tes vi nämnde tidigare om att företagen möjligen väljer att stödja 

projekt som står kunderna nära. Vi förstår att det sociala ansvarstagandet engagerar såväl 

företag som allmänheten. Kunderna har kommit till insikt om att företag kan arbeta och ta 

ansvar och de är måna om att de kläder som de bär kommer från goda arbets- och 
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miljöförhållanden. Dock verkar det som att det är kunderna själva som i stor utsträckning 

frågar sig fram. Det framgår allstå inte tillräckligt av sig självt vad företag faktiskt gör. Detta 

kan vara en tanke från företagens sida då de inte vill marknadsföra sitt ansvarstagande utan 

berätta om det när kunderna själva söker upp dem för att få information. Å andra sidan verkar 

det finnas ett stort intresse hos kunderna då kundtjänst får många telefonsamtal. Varför gör då 

inte företagen sitt ansvarstagande mer lättillgängligt? Åhléns väljer att öka sin kommunikation 

med hjälp av tidningsutskick och skyltar i varuhusen. Detta kan ses som en image som 

företagen väljer och Åhléns väljer att göra hållbarhet till en association och image, medan 

Filippa K och Odd Molly väljer att endast göra det till ett arbete inom organisationen och 

kärnverksamheten.    

4.3 Hur socialt ansvarstagande påverkas av medias granskning 
Grafström et al., (2008) menar att när det gäller det sociala ansvarstagandet tillkommer media 

som en viktig del av CSR. Brytting (2005) menar att dess bevakning och granskning av 

företag och dess ekonomi har utökats de senaste åren. Borglund (2009) liksom Dawkins 

(2004) säger att media har haft stor betydelse i det sociala ansvarstagandets tillväxt. När vi 

frågar respondenterna om deras syn på media ger de oss snarlika svar. Kristin Roos på Odd 

Molly menar att medias bevakning på området har haft stor påverkan på arbetet vad det gäller 

det sociala ansvarstagandet. Även Elin Larsson på Filippa K ser att media har haft en stor 

påverkan i hur arbetet har utvecklats i textilbranschen. Elin Larsson menar att media har drivit 

dessa frågor och att företagen har media att tacka eftersom branschen har kommit långt inom 

just det sociala ansvarstagandet. Grafström et al., (2008) menar vidare att media har till 

uppgift att bevaka vad som händer och i detta fall företagens arbete med socialt 

ansvarstagande. Dawkins (2004) säger att bevakning och granskning kan leda till att företag 

väljer att underkommunicera sitt ansvarstagande då de kan utsättas för medias granskning. 

Borglund et al., (2009) säger istället att företag kan välja att arbeta med CSR och bygga 

strategier för detta, just för att förebygga negativ kritik och stärka sina relationer till 

omgivningen.  Elin Larsson upplever att media nystar allt mer i företagens arbete med socialt 

ansvarstagande.  Anita Falkenek på Åhléns anser att medias intresse för ansvarstagande har 

ökat och att det är positivt att media granskar branschen. Vidare menar hon också att all 

uppmärksamhet är bra då det ger en drivkraft till att vilja gå vidare i sitt arbete.  

Vi förstår att respondenterna har ett positivt synsätt på media. Media upplevs ha haft stor 

påverkan på det sociala ansvarstagandets utveckling. Företagen använder media i vardagen 

som upptäckare av positiv och negativ ryktesspridning inom branschen. Dessa rykten kan 

företagen ta del av och använda för att se över sin egen verksamhet men även för att få 

feedback på eget ansvarstagande. Media upplevs som en kanal för företagen att sprida sitt 

budskap om deras ansvarstagande då feedback från media är synlig och tillgänglig för 

allmänheten.    

Vi frågar våra respondenter vad de tycker om medias arbete och Kristin Roos menar att hela 

textilbranschen ofta får hela skopor med negativ kritik från media som ibland är befogade. 

Kristin Roos menar vidare att det är bra att media håller den pressen då det har bidragit till att 

textilbranschen har gjort väldigt mycket. Elin Larsson säger att andra branscher som till 

exempel livsmedelsbranschen inte alls har kommit lika långt med det sociala ansvarstagandet 

jämfört med textilbranschen då de har varit mer inriktade på miljö och ekonomiska produkter. 

Borglund et al., (2009) menar att medias utveckling har gjort att företagen bevakas och 

granskas hårdare än förr. Media har en grundläggande roll vad gäller CSR där media är likt en 

”moralens arena”. Det är i media som granskande organisationer för fram sin kritik och 

lanserar sina kampanjer och det är här företagen får försvara sig. Yoon et al., (2006) menar att 

det kan vara till ett företags fördel om information om dess CSR aktiviteter kommer från en 
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neutral källa. Detta gör arbetet mer trovärdigt, särskilt för företag som befinner sig i en 

bransch med dåligt rykte (ibid). Anita Falkenek säger att all uppmärksamhet är positiv så 

länge den inte trackar ner på dem, utan att den lyfter det de faktiskt gör. Kristin Roos och Elin 

Larsson är eniga om att det finns mycket positivt som textilbranschen faktiskt gör men som 

ingen någonsin lyfter fram. Kristin Roos tycker att media har en tråkig inställning då de vill 

skapa rubriker av skandalartat ursprung istället för att lyfta fram att det är ett arbete som 

företagen faktiskt gör. Hon ser istället att media skulle kunna verka inspirerande för att dra 

med sig andra företag istället för att skrämma företagen att göra något. Media hade kunnat 

lyfta fram det positiva i arbetet som företagen gör istället för att bara ge negativ kritik.  

Anita Falkenek är positiv till att media granskar branschen och att denna granskning kan göra 

att de upptäcker något som de annars inte gjort och på detta sätt arbeta hårdare med sitt 

ansvarstagande. Grankvist (2009) säger att företagen inte kan rädda en hel värld men att de 

kan bidra till att lösa vissa samhällsproblem. Kristin Roos säger att det inom branschen 

arbetar väldigt många människor i bland annat utvecklingsländer och vad företagen än gör så 

kan de inte förändra världen eller en kultur i ett land.  

För oss verkar det som att media har en stor påverkan på företags sociala ansvarstagande då 

både respondenter och teorin är enig om detta. Vi upplever att media både kan skapa positiva 

effekter men även negativa attityder. Vi inser att medias granskning kan påverka attityden 

som finns inom en bransch och att denna attityd kan komma att påverka allmänheten. Detta 

kan vi se då textilbranschen kommit långt inom det sociala ansvarstagandet till skillnad från 

livsmedelsbranschen som istället är mer miljömedvetna. Vi undrar hur det sociala 

ansvarstagandet hade sett ur utan medias inblandning, hade det varit en agenda hos företagen 

utan medias påtryckning? Är det möjligen så att det sociala ansvarstagandet är ett påhitt av 

media som har hamnat på företagens bord? Möjligen kunde textilbranschen ha varit proffs 

inom miljö om det funnits lika starka påtryckningar från media som det finns att de ska vara 

socialt ansvarstagande.     

Enligt Grafström et al., (2008) finns det aktivister som Non Governmental Organization 

(NGO) runt om i världen som använder media för att nå ut med sina budskap. Elin Larsson 

tycker att det är bra att organisationer som Greenpeace driver olika kampanjer vilket skapar 

uppmärksamhet och kunskap hos konsumenter om exempelvis kemikalier. Både Fearn- Banks 

(1996) och Hammerskog (2005) säger att ett rykte som sprids ofta kan komma att spridas över 

en hel bransch. Elin Larsson säger att det är lättare för de större företagen att ta en smäll. 

Vidare menar hon att deras konkurrent H&M gör mycket och arbetar riktigt hårt med det 

sociala ansvarstagandet, trots detta blir de uthängda. Detta håller Kristin Roos med om och 

säger att det negativa från media ofta är oförtjänt och det är de stora företagen som till 

exempel H&M och Indiska som utsätter hela branschen för kritik. Kristin Roos säger även att 

dessa företag är de som i själva verket gör mest och satsat oerhörda resurser på att jobba med 

dessa frågor. Elin Larsson säger att det är lättare för de större företagen att klara en smäll än 

för mindre och det är lättare för stora företag att driva en agenda. Kristin Roos håller med och 

menar att Odd Molly har väldigt lite muskler och det de kan göra är att se till att ha 

produktion i de fabriker där det går rätt till. H&M har CSR- anställda på en avdelning som 

endast arbetar med dessa frågor, medan det i mindre företag finns personer som är kopplade 

till flera arbetsuppgifter än just hållbarhet och ansvar.  

När vi funderar över ovan skrivna stycke väcks det en fundering hos oss. Kan det vara så att 

mindre företag väljer att gå i skuggan av de större och låter de större och rika företagen ta den 

tunga bördan att bli granskade och påkomna med misstag eller icke gjorda ansvar? Detta för 

att själva på ett tidigt stadium kunna gå in i sin egen verksamhet, kontrollera sig och sen följa 
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efter och vända kappan efter vinden. Både Odd Molly och Filippa K talar om H&M och 

Indiska som stora förebilder då de menar att dessa företag är villiga att satsa otroligt mycket 

resurser på det sociala ansvarstagandet. I och med deras stora intresse väcks det ibland debatt 

kring olika delar av deras produktion. I och med att de stora företagen väljer att lova mycket 

kan de även räkna med att bli mer granskade då de valt att kommunicera sitt ansvarstagande 

fullt ut. Denna risk ser vi att Åhléns tar. Åhléns räknar vi till ett större företag eftersom att de 

har en större omsättning än Odd Molly och Filippa K (se bilaga Företagsfakta). De lanserar nu 

Bra val och detta kommuniceras flitigt. Åhléns bör räkna med att de nu kommer att bli 

granskade då media vill se om de verkligen håller det som de utlovat att arbetar med. Detta 

skulle vi kunna se som en tvådelad fråga som Kristin Ross tidigare nämnde då å ena sidan 

vara lågmäld, å andra sidan kommunicera och låta sig blir mer granskad och kanske ställs 

företag inför detta val.      

4.3.1 Medias granskning – leda till förbättring eller kris 

Greyser (2009) menar att det finns flera olika anledningar som kan väcka negativ 

ryktesspridning. Om företaget inte tar sitt ansvar kan det uppkomma ett gap mellan företaget 

och CSR (ibid). Borglund et al., (2009) upplever att det finns en upptrappad aggressivitet i 

media som har gjort att CSR blivit ett allt viktigare sätt att skydda sig från skandaler oavsett 

om dessa är riktiga eller påhittade. Ofta är det olika etiska frågor som skapar debatt i media. 

Vi frågade våra respondenter om de blivit utsatta för kritik i media vad det gäller deras sociala 

ansvarstagande. Anita Falkenek berättar då om att Åhléns blev ifrågasatta år 2008 och det 

handlade om dunplockning av levande fåglar. Då arbetade inte Anita Falkenek på Åhléns men 

hon säger att hantering av denna kris var att de först tog emot informationen, och det var bra 

att media påpekade detta. Det handlar om i denna situation att leta och hämta hem kunskap 

som de inte redan vet. Efter detta togs det fram en ny inköpspolicy som klart och tydligt visar 

att Åhléns tar avstånd från dun som plockas från levande djur.  Anita Falkenek menar att det 

alltid kommer vara någon som ifrågasätter. Även Elin Larsson berättar att Filippa K blev 

ifrågasatta i år av media och då handlade detta om sandblästring. De blev då kontaktade av 

media om denna arbetsmetod och Filippa K kunde konstatera att de har en policy emot 

arbetsmetoden och ytterligare en kontroll visade att det inte existerar sandblästring i deras 

produktion. Detta är det enda gången företaget har blivit ifrågasatta.  

Vi inser att det förekommer granskning och att företagen kan välja att hantera detta på olika 

sätt. Både Åhléns och Filippa K valde att gå media till mötes och valde att lyssna och 

kontrollera påståenden. Vid ovan nämnda tillfällen har granskningen gett resultat då Åhléns 

skapat ny policy och Filippa K gick in och kontrollerade och säkerställde en god produktion. 

Borglund et al., (2009) säger att det ofta är etiska frågor som skapar debatt i media. Vi tror att 

textilbranschen kan vara mer utsatt för medias granskning än många andra branscher då deras 

främsta ansvarstagande har kommit att bli det sociala. Den sociala biten är en del stor fråga 

bland allmänheten, därför är den viktigt att belysa.    

Vad det gäller ett företags kommunikation vid granskningar menar författaren Dean (2004) att 

generell publicitet ses som mer trovärdigt än kommunikation som kommer direkt från företag. 

Media är en aktör som har en betydande roll för att påverka ett företags förtroende och bryter 

de mot uttalade uppförandekoder skapas missförtroende. (Borglund et al., 2009). Ofta är det 

en myndighets- eller företags målgrupper som allmänhet, kunder, medlemmar och väljare som 

beskriver en händelse eller ett händelseförlopp som en förtroendekris. Mellan organisationen 

och dess målgrupper finns medierna, som i praktiken avgör om ett händelseförlopp ska 

stämplas som förtroendekris eller inte. Ofta proklameras en förtroendekris på ledarsidor och 

debattsidor och ibland proklameras den av upprörda medborgare som kommer till tals i 

intervjuer eller på insändarsidor. (Falkheimer och Palm, 2005). Media har en avgörande roll 
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eftersom publicitet sprider sig snabbt genom dagens många olika kanaler (Borglund et al., 

2009).  Därför menar Dean (2004) att företagsledare bör fundera över hur de olika sätten att 

agera på kan göra för skillnad i den negativa publiciteten. Det verkar finnas tre faktorer som 

spelar in i kundens reaktion till negativ publicitet. Dessa är företagets respons till händelsen, 

företagets rykte före händelsen samt företagets ansvar till händelsen. Anita Falkenek berättar 

att då dunskandalen uppdagades gav de respons till händelsen. Ammenberg (2004) samt 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att företagen bör definiera sitt samhällsansvar, skapa 

uppförandekoder där företaget beskriver sina egna krav på sin organisation samt att policys 

regelbundet bör bearbetas och granskas.  Vi inser att hanteringen av granskning bör ske på ett 

sätt som tilltalar allmänheten. Om allmänhetens förväntningar inte uppfylls kan företaget 

komma att mista förtroende.  Granskningen av Åhléns verkar, som vi nämnt tidigare, varit ett 

startskott för deras nystart med deras hållbarhetsarbete. Deras hantering i granskningen verkar 

ha lett till en förbättringsåtgärd.     

Vi frågar respondenterna om de har någon utarbetad plan för en eventuell kris som skulle 

kunna uppstå vid en granskning av media. Elin Larsson menar att det är svårt att bygga upp en 

handlingsplan i hantering av problem då man inte vet vad media kommer att komma med. När 

en kris blir offentlig är medietrycket hårt (Hammerskog 2005).  Rubriker i media sprider sig 

likt en löpeld i vårt samhälle och når snabbt och enkelt ut till dess respondenter och rubrik 

med ordet ”kris” är inte ovanlig (Brytting 2005). Att i förväg ha en utarbetad krisplan kan 

vara ett sätt att vara välförberedd på en kris.  (Hammerberg 2005: Greyser 2009; Fearn-Banks 

1996). Fearn- bank (1996) menar vidare att storleken på företaget inte spelar någon roll och 

om företaget sköter sig väl och kommunikationen ut mot offentligheten är god, kan företaget 

komma att gå med bättre rykte ut ur krisen.  

Vi förstår att föreberedelse inför en eventuell granskning av företagen ser olika ut. Filippa K 

säger sig inte ha en utarbetad plan för den händelse att de blir kontaktade av media. Odd 

Molly däremot har valt att bestämma vem och vad varje ansvarig ska hantera vid granskning. 

Åhléns har som vi nämnt tidigare, valt att lyssna för att sedan kontrollera och sedan ge 

respons. Möjligen kan det vara så att företagen känner sig väldigt trygga med sitt 

ansvarstagande och känner att de inte behöver en väl utarbetad krisplan som författarna ovan 

förespråkar. Vi anser däremot att denna utarbetning ser olika ut och utvidgas i takt med 

storleken av det sociala ansvarstagandet.   

Vi har tidigare nämnt att Hammerskog (2005) säger att en kris kan komma att drabba enskilda 

företag men även en hel bransch och ett tydligt tecken på en kommande kris är enligt Fearn-

Banks (1996) då företag inom den egna branschen är påverkad av en befintlig kris. Kriser har 

förmågan att sprida sig och gör ofta det till sin omgivning, alltså till företag inom samma 

bransch. Därför bör företag ha uppsikt över sina konkurrenter för att kunna upptäcka en kris 

innan den når en själv. Vi frågade våra respondenter om de har känt av branschkriser. Anita 

Falkenek tror att Åhléns hållbarhetsansvar kan vara till hjälp vid en kris då de arbetar med 

frågorna och har bättre kunskap om det eftersom de arbetar med det.  Det kan bidra till att de 

kan ha en ökad kunskap och se vad som ligger bakom hörnet, var de har sina risker och på så 

sätt bearbeta dessa innan det blir en medieskandal. Kristin Ross menar att när de stora 

företagen blir uthängda i pressen är det lätt att hela branschen dras med i den. Hon tycker att 

detta är en intressant fråga då Odd Molly upplever att det finns en skugga över hela 

textilbranschen och att de ibland hamnar i den.  

Vi inser att det finns en koppling mellan det egna företaget och den bransch som de verkar 

inom. Olika branscher har olika syn på sig inom företagsvärlden och bland allmänheten, 

vilken både kan vara positiv och negativ. Det kan vara så att den skugga som Kristin Roos 
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upplever om att det finns en skugga över hela textilbranschen, kommer sig ur medias 

granskning. Granskningen har varit hård mot textilbranschen just för att den omsätter många 

arbetstillfällen och att leverantörerna ofta finns i utvecklingsländer.  Denna skugga anser vi är 

till nackdel för branschen då de ständigt måste arbeta för att upprätthålla gott rykte och 

samtidigt har de ögonen på sig. Respondenterna å andra sidan menar att de kan få ökad 

kunskap genom att andra i branschen utsätts för granskning. På detta sätt ser vi att företag kan 

ta fördel av att andra kommunicerar sitt ansvarstagande, vilket bidrar till granskning från 

medias sida. Det är ofta så att större företag har mer resurser och lägger därför mer pengar på 

sitt ansvarstagande och kommunicerar detta mer. Detta ger de mindre företagen chans att följa 

efter de större då de får en bild om hur andra företag arbetar och vad det sprids för rykten och 

vilken feedback som florerar i media. Vi tror dock att detta endast är bra till viss del. 

Florerande rykten skapar extra arbete för företagen och det är medias granskning som pushar 

dem till att arbeta hårt med CSR. Detta kan påverka företaget att ta ansvar för något de annars 

inte skulle göra, vilket leder till ökade kostnader då extra resurser måste läggas utöver 

kärnverksamheten. Vi kan även se det från en annan synvinkel då media uttrycker 

allmänhetens krav och tar till sin uppgift att undersöka detta åt dem. Denna undersökning kan 

leda till granskning vilket välkomnas av allmänheten då det är en önskan om att alla inom 

verksamheten ska må bra. Möjligen är det inte företaget ansvarstagande som är den största 

vinnaren av granskningen utan kunden och medarbetarna runt om i världen. Förloraren bör 

vara varumärket och den bransch varumärket befinner sig i.   

Greyser (2009) säger att när negativa påståenden eller dåliga nyheter florerar och när dessa 

påståenden är riktiga bör företaget reagera. Anita Falkenek säger vidare att det aldrig är bra att 

någon inom branschen blir utsatt för kritik, men att ny kunskap alltid är bra. Anita Falkenek 

och Elin Larsson säger båda två att kritik inom branschen gör att de får se om sitt egna och 

syna sin verksamhet. Elin berättar vidare att trots att man inte påverkas själv måste man gå 

bakåt i ledet och göra självkontroll. Elin Larsson menar att om media finner brister så är 

Filippa K tacksamma för att denna brist har uppmärksammats och detta ger dem möjlighet att 

arbeta vidare med problemet då de vill ta ett ansvar för sina produkter. Då konkurrenter 

hamnar i en skandal hoppas Elin Larsson att Filippa K ska påverkas positivt och att de ska 

kunna få ut något bra av det. När dessa frågor kommer upp så bidrar det till något bättre vilket 

får alla att ställa högre krav vilket kan ge mer global uppmärksamhet. Anita Falkenek säger 

att ur skandaler kan ny kunskap komma fram. Elin Larsson menar att konkurrenters skandaler 

kan skapa högre ställda krav vilket kan liknas vid det som Brytting (2005) säger att skandaler 

skulle kunna verka moralskapande.  

Som vi ser det kan skandaler komma att hjälpa företag att kontrollera sin produktion och på 

detta sätt säkerställa sitt utlovade ansvarstagande. Granskningarna som sker påverkar hela 

branschen och detta bidrar till ökad kunskap för konkurrenter vilken är en fördel för dem men 

en given nackdel för det utsatta företaget. Kanske är det så att någon måste gå i täten för det 

sociala ansvarstagandet och visa vägen för de övriga? Stora företag som H&M och Indiska 

kan gå i täten då de har resurser, är större och förväntas därmed ta ett större ansvar då de har 

råd med det. Detta medför dock som vi nämnt tidigare, en ökad granskning. Utan 

granskningen hade textilbranschen antagligen inte kommit så långt i sitt ansvarstagande som 

de nu har gjort. Granskningen verkar vara ett måste för att företagen ska bli bättre på sitt 

arbete med CSR.   
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5. Slutdiskussion 

I följande kapitel besvarar vi vår problemformulering och diskuterar våra slutsatser som 

studien har resulterat i. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med denna uppsats var att ge ökad förståelse om hur och varför företag inom 

textilbranschen arbetar med CSR. Vi ville skapa förståelse för varför de väljer att 

kommunicera sitt sociala ansvarstagande mot allmänheten. Vi vill också skapa förståelse för 

hur medias granskning påverkar arbetet.  

 Det sociala ansvarstagandet – CSR är ett väl inarbetat begrepp inom svenska företag i 

textilbranschen då många företag har sin produktion i utvecklingsländer där många 

människor är inblandade. Vi ser att man bör finna en gemensam definition av vad det 

sociala ansvaret är för att kunna mäta kommunikationen eller aktiviteterna då 

gemensamma indikatorer krävs för att kunna mäta och få fram resultat. Företag väljer 

att samarbeta med oberoende organisationer för att få hjälp med kontroller av 

leverantörer och på detta sätt säkerställer de det sociala ansarstagandet. Det sociala 

ansvarstagandet har även en positiv påverkan på företaget som arbetsplats samt vid 

rekrytering av nya medarbetare.    

 

 Påverkan på förtroende och varumärke - Våra respondenter menar att det sociala 

ansvarstagandet inger förtroende bland allmänheten kring företaget. Image och 

association till ett varumärke är viktiga delar av uppbyggnaden av ett starkt 

varumärke. I och med att företagen väljer att arbeta med CSR blir detta engagemang 

en del av varumärket.  

 

 Kommunikation av ansvarstagande - Företag väljer att ofta kommunicera sitt CSR 

arbete genom sin hemsida och därigenom kan den som är intresserad bli länkad vidare 

till ytterligare information. Studien visar att större företag är mer villiga att 

kommunicera utöver sin webbsida och då genom olika reklamkanaler och fysiskt i 

butik.  

 

 Medias granskning av ansvarstagande - Då medias granskning av textilbranschen har 

varit hög har detta resulterat i att textilbranschen känt sig utsatt för medias granskning. 

Det har skett en stor utveckling av arbetet och inom textilbranschen är CSR stort. Det 

framkommer i studien att medias granskning även har en påverkan på 

kommunikationen av det sociala ansvarstagandet då mer kommunikation skapar ökad 

granskning. Denna granskning kan vara förödande för mindre företag och därför väljer 

de mindre företagen att ligga lågt med sin kommunikation då de inte vågar lova mer 

än vad de kan hålla.  

Sammanfattningsvis kan företags CSR arbete ses som en hygienfaktor inom branschen och 

bidrar till att vara en mer attraktiv plats att arbeta och rekryteras till. Textilbranschen förlägger 

ofta sin produktion i utvecklingsländer och väljer därför att använda sig av oberoende 

organisationer som kontrollerar leverantörer och produktion. Detta underlättar samarbetet 

mellan företag och leverantör då olika kulturer och språk kolliderar med varandra. Studien 

visar att CSR aktiviteter har en positiv påverkan på förtroende och varumärket då våra 

respondenter upplever att det finns ett positivt samband mellan dessa och CSR arbetet. 

Företagen känner av det ökade trycket och medvetenheten bland konsumenterna och i och 

med deras arbete får de ofta positiv feedback från allmänheten. Trots dessa positiva effekter 
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kan företagens stöta på bekymmer vad det gäller kommunikationen av ansvarstagandet. Det 

har framkommit i studien att det verkar finnas ett samband mellan företagens sätt att 

kommunicera sitt ansvarstagande och medias granskning. De mindre företagen är rädda för att 

bli granskade då negativ publicitet skulle kunna ha förödande konsekvenser för dem. Därför 

fungerar större företag som H&M och Indiska inom branschen som vägvisare och de mindre 

företagen som följeslagare till dessa. Större företag har mer resurser till större ansvar och de 

har lättare för att hantera kritik. Studien visar att medias granskning påverkar företagen på så 

sätt att de fungerar som påtryckare och samtidigt uppmuntrande till fortsatt CSR arbete. De 

ses som granskande och det är positivt om de hittat svagheter som företag kan åtgärda. 

Samtidigt kan medias granskning ge förödande konsekvenser om företaget valt att säga sig ta 

ansvar och detta visar sig att inte stämma.    

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi begränsat oss till svenska textilföretag med egenproduktion. Förslag till 

fortsatt forskning kan vara att undersöka och se om svenska textilföretag skiljer sig från 

utländska textilföretag. Ett annat intressant förslag till vidare forskning kan vara att undersöka 

om hur arbetet med CSR ser ut i andra branscher med större urval av respondenter. 

Ett annat förslag kommer från våra respondenter som efterfrågar mer forskning på hur CSR 

påverkar omsättning. 

Som vi skrev i vår metod anser vi att det hade varit intressant att intervjua H&M då detta 

företag anses gå i frontlinjen vad det gäller det sociala ansvarstagandet. Vi anser att det hade 

varit intressant att undersöka vad de har för inställning till att de får arbeta hårt och att andra 

företag ofta drar nytta av att de blir ifrågasatta 

  



43 

 

6. Källförteckning 

Artiklar 

Bergmasth, M. Strid, M. (2006). Förväntningarnas betydelse i den förtroendeskapande 

processen. Värdet av förtroende. Vol 1, no. 1 pp. 172-193. 

Bhattacharya, C.B. och Sen, S. (2003). ”Consumer-Company Identification: A Framework for 

Understanding Consumers’ Relationships with Companies”, Journal of Marketing, (April) 

Vol. 67, ss. 76–88 

Dawkins J. (2004) Corporate responsibility: The communication challenge. Journal of 

Communication Management. Vol. 9, no. 2 pp. 108-119. 

Dean, D.H. (2004). Consumer reaction to negative publicity: Effects of corporate reputation, 

response, and responsibility for a crisis event. Journal of Business Communication, 2, 192-

211. 

Du S., Bhattacharya C. B., Sen S. (2010) “Maximizing Business Returns to Corporate Social 

Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication”. International Journal of 

Management Reviews. Vol. 12, no 1, pp. 8-19. 

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits 

[Elektronisk version]. The New York Times Magazine, September 13 

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html  

Gometz, U. Med uppdrag att skapa förtroende. Värdet av förtroende. Vol 1, no. 1 pp. 103-

134. 

Hopkins, M. 2006. “What is Corporate Social Responsibility all About?”, Journal of Public 

Affairs, Aug/Nov, Vol. 6 

Morsing M., Schultz M. (2006). Corporate social responsibility communication: stakeholder 

information, response and involvement strategies. Business Ethics: A European Review. Vol. 15, 

no. 4, pp. 323-338. 

Porter, M., och Kramer, M. R. (2006). Strategy and Society: The link between competitive 

advantage and corporate social responsibility [Elektronisk version]. Harvard Business review, 

84, 78-92. 

Vlachos. P. A., Tsamakos. A., Vrechopoulos. A. P., och Avramidis. P. K. (2008). Corporate 

social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trust [Elektronisk 

version]. Academy of Marketing, 37, 170-180. 

Zapata Johansson, P. (2006). Skandal! Att förlora och återfå andras förtroende. Värdet av 

förtroende. Vol 1, no. 1 pp. 85-101. 

 

Böcker 

Ammenberg, J. (2004). Miljömanagement. Lund: Studentlitteratur. 

Armstrong, G. Kotler, P. Saunders J. Wong, V. (2008). Principles of marketing, 5th edition. 

London: Pearson Prentice Hall.  

http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html


44 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Beckman, S.C. Morsing, M. (2006). Strategic CSR Communication. Danmark: DJÖF 

Publishing. 

Borglund, T. De Geer, H. Hallvarsson, M. (2009). Värdeskapande CSR. Hur företag tar 

socialt ansvar. Falun: Norstedts akademiska förlag.  

Bryman, A. (2004). Social Research Methods (2:a uppl). Oxford: Oxford University Press 

Brytting, T. (2005). Företagsetik (2:a uppl). Malmö: Författaren och Liber AB 

Dahlgren, M. Loimi, A. (2005). CSR- socialt ansvarstagande för företag. Stockholm: SIS 

förlag  

Doyle, P. Stern, P. (2006) Marketing management and strategy (4:e uppl.). Harlow: Pearson 

Education Ltd. 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Evans, M. Jamal, A. Foxall, G. (2008) Konsumentbeteende. Malmö: Liber  

Falkheimer, J. Palm, L. (2005). Förtroendekriser – Kommunikationsstrategier före, under och 

efter. Västerås: Krisberedskapsmyndigheten. 

Fearn-Banks, K. (1996). Crisis communications: A casebook approach. Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  

Grafström, M., Göthberg, P., och Wildell, K. (2008). CSR: företagsansvar i förändring. 

Malmö: Liber AB. 

Grankvist, P. (2009). CSR i praktiken- Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna 

pengar. Malmö: Liber. 

Hammerskog, P. ( 2005). 100 sidor om effektiv krishantering i företag. Stockholm: 

Redaktionen 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, I-L. Jönsson, S. Solli, R.(2006). Värdet av förtroende. Lund: Studentlitteratur  

Kapferer, J-N. (2008). The new strategic brand management 

Creating and sustaining brand equity long term. London: Kogan Page 

Löhman, O., och Steinholtz, D. (2003). Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social 

Responsibility i praktiken. Stockholm: Ekerlids förlag. 

Rienecker, L. Stray Jörgensen, P. (2008) Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber 

 

 

 



45 

 

Internet 

Europeiska kommissionen (2011). December 12, 2011 

http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_sv.htm 

Grankvist, P. (2011). Tala är silver, lyssna kan vara guld. Nedladdad februari 2, 2012, från 

CSR i praktiken. Webbsida:   

http://csripraktiken.se/2011/10/14/tala-ar-silver-lyssna-kan-vara-guld/ 

Nationalencyklopedin (2011). December 12, 2011 

http://www.ne.se/f%C3%B6retag  

http://www.ne.se/media/253556  

 New York Times (2010). A Clothing Clearance Where More Than Just the Prices Have Been 

Slashed. Nedladdad januari 26, 2012, från New York Times. Webbsida: 

http://www.nytimes.com/2010/01/06/nyregion/06about.html?ref=nyregion  

Svenska akademiska ordlistan (2011). December 12, 2011 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_nat

et/ordlista  

http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_sv.htm
http://csripraktiken.se/2011/10/14/tala-ar-silver-lyssna-kan-vara-guld/
http://www.ne.se/f%C3%B6retag
http://www.ne.se/media/253556
http://www.nytimes.com/2010/01/06/nyregion/06about.html?ref=nyregion
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista


46 

 

Bilagor 

Intervjufrågor 
Bakgrund  

1. Berätta lite om vad du har för utbildning och vad du har arbetat med tidigare 

2. Vad är dina arbetsuppgifter på XX? 

3. Hur länge har du jobbat på XX? 

4. Hur länge har du varit aktiv med ert arbete med socialt ansvarstagande? 

Lite om företaget 

5. Hur många anställda har ni? 

6. Hur stor omsättning har ni? 

Socialt ansvarstagande 

7. Vad betyder socialt ansvarstagande för er? 

8. Hur kom ni i kontakt med begreppet socialt ansvarstagande? 

9. Hur länge har ni arbetat med socialt ansvarstagande? 

10. När började ni aktivt att arbeta med socialt ansvarstagande och hur har processen sett 

ut? Vad var orsakerna till att ni började arbeta med det? 

11. Vad är ändamålet med ert sociala ansvarstagande idag? 

12. Hur mycket resurser satsar ni på socialt ansvar idag? 

13. Har kundens krav förändrats genom tiden? Hur? 

Förtroende  

14. Anser ni att ert sociala ansvarstagande påverkar ert förtroende? Hur? För vem? 

15. Anser ni att ert arbete har någon inverkan på som kunder? 

Kommunikationen av det sociala ansvarstagandet 

16. Hur väljer ni att kommunicera ert sociala ansvarstagande? Vad ser ni för effekter? 

17. I vilka kanaler kommunicerar ni? 

Media  

18. Upplever ni att det finns ett större intresse från medias sida idag jämfört med tidigare? 

19. Har ni en handlingsplan vad gällande kontakt med media? 

 

Krishantering 

20. Har ert sociala ansvarstagande någon gång blivit ifrågasatt eller uppmärksammat? Hur 

hanterade ni det?  

21. Har ni någon gång haft en fördel med att arbeta med socialt ansvarstagande? 

22. Vad anser ni är en kris?  
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Företagspresentation samt intervjuobjektsbeskrivning 

Kort om Odd Molly 
Företaget startades år 2002 av Karin Jimfelt-Gathan och Per Holknekt. Deras utgångspunkt 

var att låta utformningen vara en ohämmad design vilket skulle leda vägen och skapa en 

fantastisk och positivt meddelande till kvinnan. Kläderna skulle inte bara vara snygga utan 

även få kvinnan att må bra genom att använda sig av hörnstenarna kärlek, mod och integritet.   

Odd Mollys affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja mode via framförallt externa 

återförsäljare världen över. Odd Molly ska representera en unik blandning av vacker design, 

kvalitativa värden och sinnlighet. 

Företaget hade år 2010 50 anställa och en omsättning på drygt 356 miljoner kronor. År 2008 

hade 30 anställda och en omsättning på drygt 272 miljoner kronor (allabolag.se).  

Odd Molly och CSR  
Odd Molly har valt att engagera sig inom CSR då de bryr sig om människan samt miljön och 

hur dessa blir påverkade av företaget genom dess verksamhet. Ända sedan starten år 2002 har 

företaget varit inställt på att vara en god medborgare och ta ansvar för sina affärsrelationer. 

(Hemsida) 

För att Odd Molly ska kunna bevisa att de tar sitt etiska och miljömässiga ansvar gick de med 

i en oberoende organisation under år 2009 som heter Fair Wear Foundation som arbetar med 

att ha koll på arbetsförhållanden inom textilbranschen. De genomför olika inspektioner på 

Odd Mollys tillverkare och deras medlemsföretag och de tillåter organisationen att göra 

inspektioner i hela Odd Mollys kedja. 

Kristin Roos 

Kristin Roos har arbetat på Odd Molly i ungefär 3 år. Hon är produktchef på företaget och är 

ansvarig för inköpsavdelning och produktionsavdelning och har all kontakt med deras 

tillverkare och leverantörer. I Kristins ansvar ingår även CSR och då den externa delen av 

CSR vilket är produktion och produktionsutveckling. Kristin är gammal textilmänniska och 

har arbetat inom textilbranschen väldigt många år. Tidigare har hon arbetet på JL, Peak 

performance och Marko Polo där hon arbetat med produktion och inköp under många år. 

Kristin har själv mer aktivt arbetat med CSR under de senaste 5 åren och har tidigare varit 

inblandad i JL:s CSR arbete.   

Kort om Filippa K 
Filippa K startades år 1993 av Filippa Knutsson tillsammans med Patrik Kihlborg. Designern 

Karin Segerblom kom även att göra dessa sällskap vid ett tidigt stadium.  

Filippa K:s affärside är att designa, tillverka, kommunicera och sälja kommersiella modeplagg 

och accessoarer med sin egna tidlösa stil. Genom att erbjuda väl utformade produkter med ett 

tydligt koncept och av hög kvalitet till ett attraktivt pris, skall Filippa K vara en av de mest 

attraktiva varumärken för både kvinnor och män som uppskattar mode och kvalitet.  

Idag säljs Filippa K kläder i 20 länder och har nära 50 butiker I Europa och över 600 

återförsäljare runt om i världen. De har sin produktion i Europa och i Kina.  

Under år 2010 omsatte Filippa K 426 miljoner kronor och hade cirka 300 anställda. 
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Filippa K och CSR  
Filippa K:s filosofi är at tidlös enkelhet med konceptet stil, enkelhet och kvalitet vilket 

genomsyrar hela företaget.  Det är viktigt för företaget att de är stolta över det material de 

arbetar med. De arbetar hårt för att Filippa K:s omgivning ska må så bra som möjligt. 2007 

bestämde sig Filippa K för att gå med i organisationen Fair Wear Foundation och tillsammans 

med dessa har de utarbetat en plan för hur de ska arbeta för att kunna göra förändring. De 

besöker och kontrollerar bland annat sina leverantörer. Filippa K tror på att om de har en bra 

och kvalitativ kommunikation till sina leverantörer kan de åstadkomma förändring.  

Elin Larsson 

Elin Larsson har arbetat hos Filippa K sedan han var 16 år gammal. Elin har endast en 

gymnasial utbildning. Elin har varit arbetat lite överallt inom företaget under dessa år på bland 

annat press- sälj- logistik- och ekonomiavdelningen. Just nu är hon Corporate Responsibility 

Manager sedan i september och detta är en ny chefsroll på företaget. Elin har till uppgift att 

plansätta en hållbarhetsagenda, se till att denna implementeras i hela organisationen och att 

denna agenda genomsyrar allt som de gör. Elins arbete spänner sig över hela verksamheten. 

Kort om Åhléns 
Åhléns grundades 1899 i Insjön. I dag har företaget kommit att växa sig starkt och är ett av 

Nordens starkare varumärken.  Deras vision är att vara kvinnans favorit och först på hennes 

shoppinglista. Vårt uppdrag är att förbättra, förenkla och förgylla hennes tillvaro. 

Åhléns affärsidé är att förse henne med en unik mix av moderiktiga och prisvärda produkter 

inom Mode, Skönhet och Heminredning.  

Åhléns har drygt 3 000 medarbetare och idag finns det 76 varuhus i Sverige och 30 varuhus i 

Norge. Under år 2010 omsatte Åhléns drygt 4,7 miljarder kronor och företaget kommer 

årligen i kontakt med 90 miljoner kunder. Åhléns ingår i detaljhandelskoncernen Axstores. 

Produktionen av Åhléns produkter sker i Asien och Europa.  

Åhléns och CSR  
För att Åhléns ska vara säkra på att deras produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt genomför 

de leverantörskontroller. Sedan maj 2010 är Åhléns genom deras moderkoncern Axstores 

medlemmar i BSCI – Business Social Compliance Initiative. BSCI:s uppförandekod 

innehåller krav på att våra leverantörer ska uppfylla kriterier vad gäller mänskliga rättigheter 

och trygga arbetsförhållanden. 

Åhléns tror att det bästa sättet för att åstadkomma förändringar inom produktionsområdet är 

att jobba långsiktigt med deras leverantörer. De har en kontinuerlig dialog och granskar 

löpande deras leverantörer för att säkerställa att lagar och uppförandekoden följs. 

Granskningarna och dialogerna resulterar i handlingsplaner för förbättringsarbete hos deras 

leverantörer. 

Anita Falkenek 

Anita Falkenek är sedan november hållbarhetschef på Åhléns. Hon har en magisterexamen i 

biologi och ekotoxikologi och hon har tidigare arbetat inom kommunalförbund och då 

hanterat luftrörsfrågor. Anita har även under 12 år varit anställd på ICA och då arbetat med 

miljöfrågor och socialt ansvarstagande.  Anita är anställd på Åhléns men blir även kontaktad 

av koncernen Axstores då det handlar om gemensamma frågor.  



49 

 

Sammanfattningar av respektive intervju.  
        

Sammanfattning av intervju med Kristin Roos, Odd Molly 2012-03-16 

Kristin Roos jobbar som produktchef på Odd Molly (OM) och är ansvarig för 

inköpsavdelning och produktionsavdelning och har all kontakt med deras tillverkare och 

leverantörer. Roos har arbetat på OM i ca 3 år. I Roos ansvar ingår även CSR och då CSR 

externt vilket då är produktion och produktionsutveckling. Arbetet sker ut mot fabriker och 

producenter. CSR arbetet handlar om hur Odd Molly hanterar sina produkter.  Roos har 

arbetat inom textilbranschen väldigt många år. Hon har tidigare arbetat på J.Lindeberg, Peak 

performance och Marc o Polo, då i huvudsak med produktion och inköp. Roos har själv mer 

aktivt arbetat med CSR under de senaste fem åren och har tidigare varit inblandad i 

J.Lindebergs CSR arbete.   

Det sociala ansvarstagandet betyder mycket för OM då företaget vill att alla som arbetar med 

företaget och varumärket ska vinna på att arbeta där, inte bara ekonomiskt. De som arbetar 

med varumärket ska inte fara illa och alla som arbetar kring OM ska må bra och få ut något 

positivt utav det.  

OM har ingen speciell definition av vad CSR är. De har inte satt upp några speciella mål eller 

nyckelord för arbetet då de istället arbetar utifrån de grundvärderingar som finns inom 

företaget. Alla som arbetar med OM ska helt enkelt må bra. Roos säger att inom dagens 

textilbransch ses det sociala ansvarstagandet som en hygienfaktor. Arbetet med CSR är idag 

utbrett inom branschen där branschen har varit väldigt påpassad, inte minst av media vad det 

gäller dessa frågor. Textilbranschen i stort har kommit långt fram vad det gäller arbetet med 

dessa frågor. Det faller sig naturligt för OM att arbeta med CSR och Roos säger att företaget 

är ungt och har vuxit snabbt och att det är under de senaste tre åren som företaget har tagit 

steget att arbeta mer aktivt med CSR frågor. Då Företaget tog detta steget togs även beslutet 

att ta kontakt med Fair Wear Foundation (FWF) för att få hjälp utifrån att arbeta med dessa 

frågor.  

När Roos började på OM för tre år sedan var inte CSR arbetet så utbrett och företaget var inte 

alls så stort som det är idag och organisationen var mindre på alla plan.  På den tiden hade 

företaget färre leverantörer och de arbetade inte alls lika aktivt med CSR som idag. När de 

valde ut sina leverantörer vad det viktigt att de skulle följa de grundvärderingar som OM stod 

för. De valde alltid ut leverantörer och fabriker som de redan visste hade blivit kontrollerade 

av andra. Idag är företaget mycket mer aktiva och CSR arbetet sker genom organisationen 

FWF som de gått med i. Tillsammans har OM och FWF en plan för hur de kontrollerar 

företagen och tillsammans försöker de aktivt att driva på förbättringsarbete hos OM:s 

leverantörer. Det har alltså skett en jätteskillnad i OM:s engagemang och de är mycket större i 

dessa frågor idag än för fyra år sedan.     

Arbetet mellan företag och organisationen FWF fungerar så att man förbinder sig att man ska 

följa deras uppförandekod och att företaget ska se till att deras leverantörer och 

underleverantörer följer den. Samarbetet bygger på att företaget själv är väldigt aktiv.  FWF 
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kontrollerar sedan företaget så att de gör ett bra jobb. OM har valt att använda de auditörer 

som finns hos FWF, de har inte resurser att ha egna anställda som sköter detta. Dessa 

auditörer genomför tillsyn hos OM:s leverantörer och underleverantörer.  Tillsammans mellan 

OM och FWF finns det en plan och den förnyas varje år. Under de tre första åren ska man ha 

hunnit med att kontrollera 90 % av sin produktionsvolym mätt i pengar. Man gör upp en plan 

för det kommande året och sen ska företaget lämna in en rapport till FWF där de berättar vad 

de har gjort. Denna rapport publiceras på FWF och det är lite meningen med organisationen, 

att all information är transparant vilket sätter press på medlemmarna och att det inte är ett spel 

för allmänheten utan att alla kan ta del av vad man faktiskt har gjort för något.  

Roos har märkt att det under de senaste åren har vuxit fram en stor medvetenhet hos kunderna 

om just CSR frågor. Roos anser att kundens krav absolut har förändrats från att väldigt få var 

medvetna för tio år sedan till att ha blivit en ganska stor fråga idag, men att det är ganska 

långt kvar till att de flesta kunder verkligen är beredda att kanske betala lite mer för att få de 

rättvisemärkta produkterna. Ofta kostar det mer, men det anser Roos att det inte ska behöva 

göra men att det någonstans gör att det ändå kostar mer. Många säger att de brinner för dessa 

frågor men ändå väljer de inte ekologisk mjölk när det kommer till hyllan då de är lite dyrare. 

Dock säger Roos att finns det en större medvetenhet bland kunderna som inte fanns för ett 

visst antal år sen. Roos tror att företagets målgrupp är en medveten grupp och kunderna tror 

att OM med hela sin grundfilosofi och kunskap ska vara duktig på dessa frågor. Företaget får 

många frågor från sina konsumenter vad det gäller miljö men framförallt mer om deras 

fabriker och om de har koll på dem, om de vet vilka sociala förhållanden det är som råder på 

fabriken. Det finns ett stort engagemang bland kunderna som inte fanns för ett antal år sen.  

OM driver inte några egna speciella projekt just nu men Roos hoppas att de kommer att ha det 

i framtiden. Roos säger att det antagligen hänger samman med att OM är ett litet företag nu 

och att de inte har så jättestora resurser. De har valt att börja samarbetet med FWF till en 

början för att sedan kunna arbeta med fler projekt. De har helt enkelt inte kommit längre med 

sitt arbete idag men det finns ett projekt som de har engagerat sig i. Ett projekt var med 

Helena Christensen som har arbetat som modell för OM och är själv engagerad i ett projekt 

(Chernobyl Children´s Project) som handlar om Tjernobylbarnen. Projektet gick ut på att 

Helena designade sänglinnen som OM sedan lätt kunde producera och sälja för att få in 

pengar till Helenas projekt. Detta var endast en engångsgrej då OM hade ett samarbete med 

henne just då.  

Roos säger att det är svårt att sätta en exakt siffra på hur mycket resurser som OM lägger på 

sitt sociala ansvarstagande.  Det tillhör det dagliga arbetet gentemot leverantörerna och 

företaget har ingen specifik person som bara arbetar med CSR, det kan däremot vara något för 

framtiden. Huvudansvaret ligger på Roos och sedan arbetar även alla inköpsansvariga som har 

kontakt med leverantörerna med dessa frågor. Varje inköpare följer upp den de rapporter som 

de får av FWF. Dessa rapporter försöker inköparna att följa upp varje gång de åker och 

besöker en leverantör. Om det förekommit något dåligt så ska det gå igenom och de ska höra 

om vad det finns för plan för att lösa problemet. Roos har huvudansvaret för CSR som 

produktchef men det praktiska arbetet ligger sedan utspritt på alla inom 

produktionsavdelningen.    
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Roos säger att OM har valt att ligga lite lågt med sin kommunikation om deras CSR arbete, de 

vill hellre komma igång och göra mycket innan de sätter igång och pratar mycket om det. Det 

är via OM:s  hemsida som intressenter kan läsa om att de är medlemmar i organisationen 

FWF och en kort beskrivning av vad det innebär. Roos säger att det i nuläget alltså finns 

information för de som själva söker upp OM:s hemsida för att få svar på dessa frågor. 

Därigenom hänvisas man till FWF:s hemsida och där finns mycket information om OM:s 

CSR arbete om man är vidare intresserad. Företaget har valt att inte gå ut med detta på ett 

bredare plan.  Det vill helt enkelt känna att de har kommit igång och gör något stort innan de 

sätter igång och pratar om det för mycket.  

Roos säger att det är svårt att mäta vilken påverkan deras arbete har på intressenterna. Roos 

tror inte att deras arbete har lett till att fler köper av märket Odd Molly men att det kan bidra 

till att varumärket blir mer attraktivt. Roos säger att deras kunder förutsätter att de är bra på 

att ta sitt sociala ansvar så deras arbete går istället ut på att leva upp till deras kunders 

förväntningar. Det är en viktig del av varumärkesuppbyggnaden. Roos säger att det är 

omöjligt att mäta hur detta påverkar deras försäljning och efterfrågar mer forskning på hur det 

faktiskt kan mätas.  

 

Roos säger att OM ofta får frågor angående sitt sociala ansvarstagande och de oftast kan ge 

bra svar på frågorna och försvara det de gör och har gjort. Det har aldrig upplevt en 

konfliktsituation och de har inte blivit uthängda i pressen för någonting, tack och lov lägger 

hon till. Hittills har det kunnat svara bra på de frågor som de får och känner att de har en bra 

kommunikation med sina intressenter. 

Roos anser att deras arbete skapar fördel bland intressenterna och deras medvetna kunder 

samt att arbetet hjälper dem att komma framåt. Företaget är börsnoterat och i och med detta 

ställs det även krav på dem därigenom. Vidare säger Roos att om det skulle komma ut en 

skandal om OM angående till exempel missförhållanden på fabrikerna skulle det kunna bli 

väldigt ödesdigert. Även om företaget inte kan mäta vilken påverkan det sociala 

ansvarstagandet har på deras försäljning så skulle en skandal inom detta område påverka hela 

företagets försäljning och dess image. Det är det sista som något företag vill råka ut för. Roos 

känner sig väldigt trygg med OM:s arbete då de vet vad de håller på med och vad de vill göra 

och de kan stå till svars för det som de gör. Roos känner sig inte alls orolig på något sätt och 

det tycker Roos känns väldigt skönt.  

När de stora företagen som HM blir uthängda i pressen är det lätt att hela branschen dras med 

i den. Roos tycker att detta är en intressant fråga då Roos upplever att det finns en skugga 

över hela textilbranschen och att de ibland hamnar i den. Roos säger att det inom branschen 

arbetar så fruktansvärt många människor i länder, bland annat i utvecklingsländer och vad 

man än gör som företag kan man inte förändra världen eller ett land. Roos menar att hela 

textilbranschen får ofta hela skopor med kritik från media som ibland är befogade och Roos 

säger att det är bra att media håller den pressen då det har bidragit till att textilbranschen har 

gjort väldigt mycket. Samtidigt är det negativa från media ofta oförtjänt. Det är ofta de stora 

företagen som H&M och Indiska som utsätter branschen för kritik. Roos säger att dessa 
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företag är de som i själva verket gör mest och satsat oerhörda resurser på att jobba med dessa 

frågor. OM har väldigt lite muskler och det de kan göra är att se till att vara på fabriker där det 

går rätt till. De har svårt att få till förändringar hos deras leverantörer. Det är då de stora 

företagen som kanske äger 100 % av produktionsvolymen som kan ställa oerhörda krav på 

leverantörerna på ett annat sätt än vad OM kan och detta skapar förutsättningar för de stora 

företagen att arbeta med förbättringsarbete. H&M har till exempel en hel avdelning med 

anställda som endast arbetar med dessa frågor vilket mindre företag inte har resurser till. 

Roos tycker att det finns mycket orättvisa behandlat i pressen men ibland är de befogade. Det 

finns så mycket positivt som textilbranschen faktiskt gör men som ingen någonsin lyfter fram. 

Roos tycker att media har en tråkig inställning då de vill skapa rubriker av skandalartat 

ursprung istället för att lyfta fram att det är ett arbete som företagen faktiskt gör. Istället skulle 

media kunna verka inspirerande för att dra med sig andra företag istället för att skrämma 

företagen att göra något. Roos säger att det finns en allmän uppfattning om att det är de små 

företagen som har bästa kollen på CSR frågor men Roos tycker att det är tvärt om då det är de 

stora företagen som har resurser att göra något och åstadkomma förändring.  

Vad det gäller handlingsplan inför en eventuell kris säger Roos att det är VD som är ytterst 

ansvarig och om OM skulle bli beskyllt för något är det VD som går ut och ger svar på tal till 

media. VD kan delegera ut till Roos då det är Roos som arbetar med CSR frågorna men VD:n 

står i första hand som ansvarig. Roos säger att om det skulle vara så att det händer något på en 

fabrik får man då ta ställning till vad man ska göra med fabriken. Om det skulle upptäckas 

något akut, katastrofalt, fruktansvärt får kan flytta sin produktion därifrån med omedelbar 

verkan. Detta har dock aldrig hänt. Tillsammans med organisationen FWF har företaget en 

mer långsiktig plan där man vill åstadkomma förbättring. De som arbetar vid fabriken blir inte 

hjälpta av att deras kunder dramatiskt flyttar därifrån utan istället är det bättre att stanna kvar 

och påverka till att åstadkomma förbättring.  

Roos tror att deras sociala ansvarstagande leder till ett ökat förtroende men det är väldigt svårt 

att mäta och det har inte gjorts några undersökningar om detta. Roos säger att eftersom det är 

många av deras kunder som vänder sig direkt till OM och ställer frågor om deras CSR arbete 

som de kan svara så förmodar Roos att förtroendet ökar då de faktiskt gör någonting.  

Roos anser inte att media synliggör eller har utökat sin uppmärksamhet på dessa frågor utan 

att den ligger på samma nivå som tidigare. Roos berättar att OM har anslutit sig till 

miljöprojektet ”Sweden Textil Water Initiativ” där de tillsammans med många andra svenska 

textilföretag gått ihop för att arbeta och lära sig mer om vattenfrågor inom textilindustrin. 

Branschen är vattenkrävande och färskvatten är en bristvara på jorden.  Projektet handlar om 

att skapa en uppförandekod vad gäller vattenfrågor i textilproduktion och hur produktionen 

kan förändras för att vattenåtgången ska minska, mindre kemikalier användas med mera.  

Sammanfattning av intervju med Elin Larsson, Filippa K 2012-03-22 

Elin Larsson har endast en gymnasial utbildning och har sedan dess varit på Filippa K (FK) i 

16 år. Larsson har arbetat inom press, försäljning och logistik samt lite ekonomi. Just nu är 

hon CSR manager sedan i september år 2011 och detta är en ny chefsroll på företaget. Larsson 

har till uppgift att plansätta en hållbarhetsagenda, se till att detta implementeras i hela 
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organisationen och se till att få med denna aspekt i allt som de gör. Larsson arbete spänner sig 

över hela verksamheten. 

FK har alltid tyckt att detta har varit en viktig fråga och de har alltid arbetat med dessa frågor. 

Socialt ansvarstagande är en av de grundvärderingar som FK står för och har alltid funnits 

med i företaget. De har arbetat med det utan att benämna det vid något. Det var vid år 2007 

som FK mer konkret började formalisera det sociala ansvarstagandet och då förhållandet hos 

leverantörer genom att inspektera och auditera fabriker med tredje part. År 2008 blev de 

medlemmar i Faie Wear Foundation (FWF) som hjälper dem med arbetet.  

FK vill inte tala om det sociala ansvarstagandet med vissa nyckelord utan som ett 

helhetsbegrepp där etik, miljö, socialt och det finansiella ansvarstagandet. Om de inte är 

framgångsrika och säkrar en hållbar utveckling och tillväxt kommer det inte heller att kunna 

ge något positivt för deras partners runt om i världen. För FK betyder det sociala 

ansvarstagandet hur de bryr sig om människor som kommer i kontakt med dem och det 

samhälle som de verkar i.  

Larsson anser inte att de har känt av påtryckningar från media och kunder för att starta sitt 

sociala ansvarstagande. FK kom i kontakt med CSR eftersom det finns personer inom 

företaget som brinner för dessa frågor. Larsson anser dock att media har drivit på dessa frågor 

inom textilindustrin och att de har dessa att tacka för då textilbranschen har kommit långt 

inom det sociala ansvarstagandet. Modekunderna har Larsson inte sett som några påtryckare.  

Textilindustrin har länge arbetat med sociala frågor och detta tror hon att media har haft en 

stor påverkan till. Larsson säger att andra branscher som till exempel livsmedelsbranschen 

inte alls har kommit lika långt men att de varit desto bättre på miljö- och ekonomiska 

produkter.   

Larsson uppfattar att kunderna och deras krav har förändrats med tiden och att det finns olika 

mognadsgrader och marknader.  I Sverige och Norden är kunderna mer medvetna än i till 

exempel övriga Europa. Det sker en utveckling, kunderna ställer allt högre krav och är mer 

pålästa och förväntar sig att företagen gör mer. Det har skett en generell förändring och det är 

företagen själva som sätter denna agenda och leder detta arbetet. Kunder och samhället 

förväntar sig detta av företagen. Arbetet är frivilligt, ingen statlig eller laglig styrning med 

regler och ramverk utan det är egna initiativ från företagen. Dock kan media och kundernas 

krav pådriva att arbetet faktiskt utförs. 

FK satsar mycket resurser på det sociala ansvarstagandet och det är inget de kan komma ifrån, 

det är en del av hur de arbetar med leverantörer. De leverantörer som de väljer att arbeta med, 

siktar de in sig på långsiktiga relationer. De har väldigt höga krav på hur samarbetet ska vara 

med även på hur deras produkter ska komma ut. Då krävs det att man känner varandra väl och 

att man tillsammans har en nära dialog med varandra. 62 % av deras volym tillverkas i Europa 

och nästan all övrig produktion i Kina och det är ett högriskland vad gäller produktion. Där 

får de gå in och arbeta mer med kontroll för att ha kunna få kontroll över alla delar. De 

besöker fabrikerna en gång själva så att de får se hur det ser ut. De har uppnått att 89 % av 

deras kinesiska fabriker är kontrollerade. FK arbetar tillsammans med organisationen FWF 

och de går tillsammans på kontroller. De tycker att det är viktigt att denna kontrollant är lokal 
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för att skapa förtroende och för att fabrikerna vågar att vara transparanta. Det är viktigt att 

kontrollanten förstår sig på kulturen och förstår utmaningen i den bransch som de verkar 

inom. Det är viktigt för FK att de visar respekten för leverantören och att det sociala 

ansvarstagandet är något som de tar väldigt seröst och därför har de en hög nivå på dem som 

kommer och ställer frågorna. De försöker vara närvarande själva för att visa att de bryr sig, 

men även för att få utbildning då man alltid lär sig något nytt.  

FK har aldrig varit med om att de behövt avsluta ett samarbete med leverantörer för att de inte 

uppfyller en viss uppförandekod utan i så fall har det varit för att arbetsprocesserna inte 

fungerat som kan vara att de inte förstår FK kvalitetsnivåer. De är väldigt noga med vilka 

leverantörer de samarbetar med. De arbetar med färre men noggrant utvalda leverantörer vilka 

idag är 40-45 fabriker.  

FK väljer att inte kommunicera sitt CSR, de är väldigt lågmälda. Larsson tycker att detta är en 

tvådelad fråga. Det finns något positivt med att kommunicera det man gör för att skapa 

agenda och inspirera andra, men samtidigt är FK väldigt svenska och vill inte slå sig för 

bröstet för mycket. De kommunicerar lite via sin hemsida och de kommer att börja med att 

hållbarhetsrapportera nu år 2012. Larsson anser att det finns ett större syfte med att 

kommunicera, inte för att marknadsföra sig själv utan snarare för att driva uppmärksamhet 

kring frågorna.  

Just nu ingår FK i ett hungerprojekt i Burkina Faso som de har valt att låta pengar gå till. FK 

gör koppar tillsammans med Rörstrand och de senaste mönstren är inspirerade från 

handmålade hus från Bukinafaso. Som tack för inspirationen har de valt att låta royaltyn gå 

till att investera i hungerprojektet. De tycker att de har sunda värderingar som motsvarar FK 

syn på hur man tar ansvar på riktigt. De har också startat upp ett samarbete med 

Stadsmissionen Sverige där de skänkt pengar och i vissa fall även kläder.  De har även haft ett 

samarbete med Röda korset i Holland som de skänkt kläder till. Kläder som inte går att sälja 

kommer först och främst till outletbutikerna, går de inte att sälja där doneras de till 

välgörenhet. De låter aldrig kläder förstöras. 

Larsson tror mer på att starta projekt som till exempel arbetar för att minska vattenåtgången 

som är inom textilbranschen och dess produktion istället för att skänka vatten till behövande. 

Det största de kan göra är att minska den påverkan som FK har.   De är med i ett projekt där 

de arbetar för att få fram riktlinjer till producenter och för att minska vattenförbrukningen och 

kemikalieanvändningen i sin produktion.  De anser att detta gör mer än att bara kompensera 

för det som de gör.  

FK anser absolut att det som de gör har en påverkan på intressenterna kring företaget. De tror 

att de står för något bra och mervärde. De arbetar efter att inför beslut ska de se hur de 

påverkar deras intressenter. Deras vision är att alla FK:s intressenter ska ha förtroende för 

dem och det är ett stort åtagande. 

FK har blivit ifrågasatta av media. Sandblästring var på tapeten för någon period sedan och då 

blev de kontaktade av media kring det men FK arbetar inte med sandblästring. Men det är 

enda fallet som de har blivit ifrågasatta. 
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Larsson anser att FK aldrig kan luta sig tillbaka med sitt sociala ansvarstagande, arbetet blir 

aldrig klart och det är en resa som ständigt kan förbättras oavsett hur långt man kommit. Det 

är svårt att säga att FK har haft någon fördel av att vara social ansvarstagande eller att de haft 

användning av sitt ansvarstagande för att kunna skydda sig med hjälp av det. Inte vad de vet 

om men det ju ha skett ändå. De vet att FK: s kunder har ett bra grundförtroende för dem och 

detta förtroende kommer ju från någonstans. De tror inte att den försäljning de har beror på 

det som de gjort. 

Larsson tror att det sociala ansvarstagandet kommer att öka och att bli mer som en standard. 

Det kommer att vara en naturlig del i företag som skulle underlätta arbetet mellan länder. Det 

är jobbigt att verka i läder där de har en annan syn på arbetsförhållanden och löner.  

Larsson kan inte se att det är någon skillnad mellan hur medvetna konsumenterna är runt om i 

världen men Sverige, Danmark och Tyskland säger Larsson är de mest medvetna länderna. 

Larsson upplever att media nystar allt mer i företags sociala ansvarstagande. Media märker att 

det finns ett större intresse hos konsumenter och då tycker de att det är intressantare att driva 

dessa reportage. Tyvärr säger Larsson är de ganska enkelspåriga och kanske inte alltid 

återberättar det sanna, men det är så media arbetar. De lyfter trots allt fram många bra frågor.  

Då konkurrenter hamnar i en skandal hoppas Larsson att FK ska påverkas positivt och att de 

ska kunna få ut något bra av det. Larsson menar att då dessa frågor kommer upp så bidrar det 

till något bättre vilket får alla att ställa högre krav vilket i sin tur kan ge mer global 

uppmärksamhet. Larsson tycker att det är bra att organisationer som Greenpeace driver olika 

kampanjer vilket skapar uppmärksamhet och skapar kunskap hos konsumenter kring 

kemikaliebiten. H&M gör mycket trots att de blir uthängda men det kan vara värt att ta den 

smällen för de är stora och de kan driva en agenda ganska hårt. Det är lättare för de större 

företagen att klara en smäll än för ett mindre och det är lättare för stora företag att driva 

agenda.  

Om FK märker att en konkurrent får problem går de själva in och synar sin egna verksamhet. 

Trots att man inte påverkas själv måste man gå bakåt i ledet och kolla sig själv. Det är svårt 

att bygga upp en handlingsplan då man inte vet vad media kommer att komma med, media är 

väldugt populistisk. Det som de försöker att arbeta för är att ha ett heltäckande 

ansvarstagande, inte för att om media kan hitta någon brist. I så fall är de tacksamma för att 

denna brist hat uppmärksammats och att de kan arbeta vidare med den själva så klart. De vill 

ta ett ansvar för deras produkter och det kommer de att göra.  

Larssons vill veta hur man värderar sitt företag utifrån det sociala ansvarstagandet på både 

den ekonomiska delen men även på den sociala delen. Larsson tycker att det saknas 

undersökningar men tycker att det finns mer forskning nu än tidigare det men det är väldigt 

inriktat på konsumentbehov eller vilka hållbara alternativ det finns eller hur samverkan finns 

mellan industri, näringsliv och konsument. Just värderingen av arbetet har Larsson själv inte 

funnit någon forskning inom. Larsson tror att det kommer att finnas en stor efterfrågan efter 

personer som kan arbeta med detta . Det kommer att vara en så viktig aspekt hos företagen 

och värdering av företagen.   
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Sammanfattning av intervju med Anita Falkenek, Åhléns 2012-04-02 

Anita Falkenek är hållbarhetschef på Åhléns sedan november år 2011. Hon har en 

magisterexamen i biologi och ekotoxikologi vid Uppsala universitet och har master science 

för det. Hon har tidigare arbetat i Göteborg inom kommunalförbund och då hanterat 

luftrörsfrågor. Falkenek har även under 12 år varit anställd på ICA och då arbetat med 

miljöfrågor och socialt ansvarstagande.  Hon har även arbetat som konsult i fem år vad det 

gäller hållbarhetsfrågor samt världsnaturfonden i två år och då startat ett samarbete med 

IKEA. Falkenek är anställd på Åhléns men blir även kontaktad av koncernen Axstores då det 

handlar om gemensamma frågor.  

Åhléns väljer att inte definiera sitt sociala ansvarstagande utan väljer att istället prata om 

hållbarhet som ett samlingsnamn för alla delar inom CSR. Åhléns anser att de inte kan inrikta 

sig på enbart en del då de ser att alla delar samverkar med varandra och är viktiga. 

För Åhléns är hållbarhet ett brett begrepp. De arbetar med hållbarhet genom att ta hand om 

medarbetarna på ett bra sätt och hantera bokföring som den ska. De tar ansvar för att 

arbetsförhållanden hos leverantörerna ska vara acceptabla. Falkenek vet inte hur Åhléns först 

kom i kontakt med sitt sociala ansvarstagande men säger att det skedde en ordentlig nystart 

under år 2009. Det gjordes då ett gediget arbete och Åhléns tillsatte arbetsgrupper och 

skapade en strategi för Axstoreskoncernen som de kallar för På rätt väg. Denna strategi 

arbetar man nu utefter.  Just nu är det tre personer som arbetar med hållbarhet, men kommer 

inom kort få ytterligare en medarbetare. innan 2009 arbetade man främst med kvalitetssäkring 

och miljöfrågor.  

Falkenek tycker inte att kunderna har större krav än tidigare utan att det istället finns en 

förväntan om att Åhléns ska sköta sina affärer och sköta sig på ett schyst sätt.  Falkenek säger 

att kundernas medvetenhet har ökat lite och detta märks då de ofta får frågor om just 

hållbarhet via deras kundtjänst. Det kommer allt mer frågor och de vill ha mer kunskap om 

ämnet. Så intresset har ökat då de främst märkt detta via kundtjänsten. 

Målet som Åhléns har med sitt arbete är att det ska vara övergripande i hela omgivningen som 

medarbetare och kunder ska veta att det finnas ett ansvar, kunderna ska känna trygghet när de 

handlar hos dem. För Åhléns själva handlar det mycket om att vilja göra saker för att minska 

sin miljöpåverkan och minska använda resurser på en 100 års sikt. Falkenek vill förtydliga att 

det inte är enbart hon som har ansvaret för hållbarheten utan att det är alla delar i 

organisationen som arbetar tillsammans för att arbeta på ett hållbart sätt. 

Åhléns är medlemmar i organisationen Business Social Compliance Initiative (BSCI). Här 

finns en gemensam uppförandekod som ska följas av leverantörerna. Kontroller sker ute hos 

leverantörerna på två olika sätt. Dels använder sig Åhléns av de tredjepartkontrollanter från 

organisationen BSCI som gör revisioner hos leverantörer och ser till att dessa leverantörer 

följer den uppförandekod som finns avtalad mellan Åhléns och BSCI, dessa kontrollanter litar 

man på och Åhléns följer inte själva med denna organisation ut på besök. Åhléns utför också 

egna kontroller. Ibland sker dessa kontroller av samma företag som BSCI har kontrollerat, 

men oftast är det andra leverantörer då de vill ha koll på så många som möjligt.  
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Åhléns väljer att kommunicera sitt ansvarstagande på sin hemsida där det bland annat finns en 

hållbarhetsberättelse som just ska berätta vad det är som de gör. De kommunicerar även sitt 

ansvarstagande i sitt sortiment genom att de sätter upp skyltar i varuhusen som visar ”Bra val- 

produkter” där det finns information om vad Bra val är. De kommunicerar även genom att det 

finns beskrivningar med på plagg eller andra varor som beskriver Bra val. Informationen kan 

handla om ekologiska eller miljövänliga Bra val. Under våren år 2012 kommer de att skickas 

ut brev och en tidning till deras 1,3 miljoner kundmedlemmarna som beskriver Bra val och 

hur Åhléns arbetar med hållbarhet.  

Falkenek tror absolut att deras hållbarhetsansvar har en påverkan på kunderna. De försöker 

mäta vad folk tycker och tänker om deras arbete och de har fått mycket bra feedback men 

Falkenek säger att det finns mycket kvar att arbeta med.  Falkenek säger att det framförallt 

stärker den interna stoltheten och stärker varumärket och under lång tid även stärker 

marknadsandelar. Falkenek tror att deras hållbarhetsansvar kan vara till hjälp vid en kris då de 

arbetar med frågorna och har bättre kunskap om det eftersom de hela tiden arbetar med det.  

Det kan bidra till att de kan ha en ökad kunskap och se vad som ligger bakom hörnet, var de 

har sina risker och på så sätt bearbeta dessa innan det blir en medieskandal. De vill helt enkelt 

göra rätt för sig. Falkenek säger att det aldrig är bra att någon inom branschen blir utsatt för 

kritik, men att ny kunskap alltid är bra. Kritik gör att de får se om sitt egna. Det är aldrig 

positivt att bli utsatt men på lång sikt är det positivt. Ny kunskap är bra för alla och Falkenek 

säger att all uppmärksamhet är positiv så länge de inte trackar ner på dem, utan att de lyfter 

det de faktiskt gör.   

Åhléns har tidigare blivit ifrågasatta och då handlade det om dunplockning av levande fåglar. 

Deras hantering av denna kris var att de först tog emot informationen och sa att det var bra att 

detta kom fram. Det gick ut för att leta och hämta hem kunskap som de inte redan vet. Efter 

detta togs det fram en ny inköpspolicy där detta reglerades. Falkenek tror att det alltid 

kommer att dyka upp ifrågasättningar från media.  

Falkenek anser att medias intresse för ansvarstagande har ökat och detta tycker Falkenek är 

positivt då all uppmärksamhet i media är bra. Hon tycker det är bra om media intresserar sig 

för arbetet. Falkenek tycker även att det är positivt att media granskar branschen då det ger en 

drivkraft till att vilja gå vidare i sitt arbete. Ofta i granskningar hittar de något nytt som de 

själva inte sett och det är bra då de har lärt sig något av det även om det är jobbigt just för 

stunden. Så slutsatsen är att det är positivt när media upptäcker något då alla har något att lära 

sig av det. Falkenek tror absolut att förtroendet för Åhléns stärks bland intressenterna, inte 

minst för kunderna när de ser att de arbetar med hållbarhet där de tar ansvar. 
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ILO - International Labour Organisation  
 

1. Anställningen/ arbetslivet är frivillig. 

2. Det finns ingen diskriminering i arbetslivet.   

3. Inget utnyttjande av barnarbete. 

4. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. 

5. Utbetalning av en lön som går att leva på. 

6. Inga allt för långa arbetspass. 

7. Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. 

8. Rättsligt bindande förhållanden.   

 


