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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility är ett aktuellt ämne och en strategi som många företag börjar 

använda sig mer av.  

Syftet i denna uppsats har varit att titta på tre svenska modebutikskedjor, deras CSR-arbete 

och CSR:s roll i intrycksstyrningen på företagen och därmed deras anseende.  

Den centrala teorin i denna studie har varit den om intrycksstyrning skriven av Erving 

Goffman i hans verk Jaget och maskerna(2009). Vi har även använt oss av Archie B. Carrolls 

teori om CSR-pyramiden.  

Denna studie är komparativ och tre modeföretag har jämförts i deras intrycksstyrning samt i 

deras CSR-arbete. Intervjuer har hållits med CSR-ansvariga på respektive företag. Dokument 

har även analyserats som komplement till den empirin som har samlat in.  

Resultaten talar för att man kan applicera Goffmans teori om intrycksstyrning på 

organisationer. Man kan se att de medverkande företagen faktiskt använder sig av Corporate 

Social Responsibility för att styra allmänhetens intryck, genom exempelvis kampanjer och 

genom att utåt visa att de har ett aktivt CSR-arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Corporate Social Responsibility, CSR, intrycksstyrning, attraktionskraft, rykte 

 



 
 
 

Innehållsförteckning 

Inledning   1 

  Tidigare forskning   1 

  Syfte och frågeställning                          3 

  Avgränsningar   3                                      

  Uppsatsens disposition   3 

Teori   4 

  Intrycksstyrning   4 

  CSR-pyramiden                     9 

Metod och data   11 

  Urval och metodval   11 

  Genomförande   13 

  Kritisk reflektion   15 

  Etiska överväganden   17 

Resultat   17 

  Intrycksstyrning   17 

  CSR utifrån intervjuer och dokument   20 

  CSR-pyramiden   23 

Diskussion   25 

  Förslag till fortsatt forskning   29 

Referenslista   30 

  Tryckta källor   30 

  Elektroniska källor   31 

Bilaga   32



1 
 

Inledning 

Corporate Social Responsibility(hädanefter CSR) är ett väldigt aktuellt ämne som är uppe på 

tapeten nu. Samhället har blivit mer miljömedvetet, och för att behålla sina kunder måste 

företag “följa modet”. Det kan tänkas att kunderna kan vara mer benägna att shoppa i butiker 

och modekedjor som tar sitt samhällsansvar och som värnar om miljön. Det har även funnits 

diskussioner om barnarbete, om individer som arbetar för minimala löner, om gifter i de 

kemikalier som man arbetar med inom klädindustrin och om att bomullen börjar bli en 

bristvara.   

Definitionen av CSR nedan kommer från Europeiska Kommissionens hemsida: 

“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” 

(Europeiska Kommissionen, hämtad 2011-05-25) 

Svensk Industri skriver i sin Trendrapport 2010 att “Genom att se och bejaka utvecklingen 

mot mer miljö- och klimatsmarta lösningar inom alla led i handeln finns enorma möjligheter 

att skapa positiv förändring – och goda affärer” (Svensk Handel, Konsumera, 2010:3). Det 

finns en viss komplexitet med individers föreställningar. Man kan ha föreställningar om något 

utan att veta varför. De föreställningar man har om olika företag kan vara omedvetna för 

individer, men medvetna från företagens sida genom intrycksstyrning. Genom intryckstyrning 

kan företag försöka styra allmänhetens uppfattningar om dem (Goffman, 2009), som är 

kopplade till anseende.  

 

Tidigare forskning 

Organisationer har många olika intressenter som bland annat ägare, kunder, leverantörer och 

anställda(Carroll, 1991), och ett företags CSR-arbete tenderar att påverka dess anseende. 

Tidigare forskning har behandlat denna ryktesaspekt av CSR. Siltaoja (2006) menar att CSR 

och rykte är starkt beroende av sammanhanget. Om man inte vet vad folk menar med CSR 

eller etiskt beteende är det inte möjligt att utvärdera åtgärder från företagets sida inom ramen 

för anseende. Hon menar även att när ett företags handlingar bedöms av olika 

intressentgrupper så konstrueras deras anseende genom deras olika värdeprioriteringar och 

företagens förmodade motiv. Resultaten som Siltaoja (2006) kommer fram till är att 

förtroende verkar vara den mest signifikanta faktorn i avgörandet av ett gott rykte och socialt 

about:blank
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ansvar. Graham & Cable (2000) belyser i sin forskning istället ett ägandeperspektiv på 

ryktesbegreppet, där företagen ses som en konstellation av tävlings- och företagsintressen från 

olika ägare. Företagens överlevnad är beroende av chefernas förmåga att skapa tillräcklig 

tillfredsställelse för dem som tillhör varje ägandegrupp (Clarkson, 1995). 

Det har funnits mycket diskussioner om modebutikers CSR-arbete. En intressant aspekt av 

CSR är just dess påverkan på anseende samt på företagsimage. Ett sätt att få positivt rykte är 

att använda sig av medvetna strategier. Porter och Kramer (2006) har exempelvis konstruerat 

en modell kring hur företag kan, genom att arbeta strategiskt med CSR, faktiskt bli lönsamma 

med hjälp av det i många avseenden.  

En artikel skriven av Archie B. Carroll (1991), vars definition av CSR har blivit lite utav en 

standard i forskningsartiklar kring ämnet, har använts flitigt. Chefers motivation till att satsa 

på CSR är en annan synvinkel som Branco och Rodrigues (2006) fokuserar på. De använder 

sig av Carrolls (1991) aspekter av CSR, vilka är ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska aspekterna, som verktyg för att analysera CSR ur ett resursbaserat perspektiv. De 

menar att CSR kan ha externa fördelar, som exempelvis ett bra företagsrykte, vilket kan bidra 

till att attrahera arbetskraft eller till att förbättra de anställdas motivation, moral och lojalitet 

till företaget (Branco&Rodrigues, 2006). 

CSR-arbete kan även ses utifrån ett riskperspektiv. Husted (2005) förespråkar att CSR kan ses 

som ett reellt alternativ för att minska de negativa affärsriskerna på företaget och är därför ett 

väsentligt element i riskhanteringen i en organisation. Han tolkar CSR som en sorts 

investering. Detta kan ses som en tillgång som består av rätten att utnyttja resurser, som 

exempelvis välgörenhet (McWilliams and Siegel, 2001). 

CSR är ett brett forskningområde i ämnen som Strategic Management(strategiskt ledarskap), 

företagsetik, företagsekonomi och  HRM(Human Resource Management).  

Vi kommer att bidra till forskningen genom ett sociologiskt perspektiv på CSR. 

Mer specifikt kommer vi att bland annat använda oss av ett dramaturgiskt angreppssätt genom 

Goffmans teori om intrycksstyrning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att titta närmare på varför stora, svenska modekedjor faktiskt satsar 

på CSR, varför de anser att CSR är viktigt samt vilken roll CSR har för intrycksstyrningen på 

företagen och därmed deras anseende. Det är även intressant att studera om företag, genom 

sitt utkommunicerande av sitt CSR arbete, styr allmänhetens intryck, samt om strategier kring 

CSR kan, genom att vara medvetna eller omedvetna, påverka företagens intryck. 

Huvudsakliga frågeställningar i denna uppsats är: 

 På vilket sätt spelar CSR en roll för de medverkande företagens intrycksstyrning enligt 

Goffmans teori? 

 Varför satsar företag i denna studie på CSR och varför anser CSR-ansvariga på 

företagen att det är viktigt med CSR? 

 Hur har företagen i denna studie tagit aspekterna i Carrolls pyramid under beaktande? 

Avgränsningar 

CSR i denna studie avser de aspekter som presenteras i artikeln skriven av Carroll (1991) 

samt EU-kommissionens definition av CSR. Med svenska modeföretag avses i denna uppsats 

företag som säljer kläder och som har sitt huvudkontor i Sverige. Intrycksstyrning avser det 

begrepp som presenteras i Goffmans teori.  

I denna studie har inte kunders föreställningar eller förväntningar tagits under beaktande. 

Företagens anseende eller image har inte heller analyserats i den bemärkelsen att det skulle ha 

använts något index, då detta inte varit studiens syfte. Det är endast de medverkande 

respondenternas samt företagens hållbarhetsredovisningars yttranden och syn som använts 

som resultat-material i denna studie. Riskhantering i denna studie avser endast det som 

respondenterna uttryckt sig om.  

Uppsatsens disposition 

Denna studie börjar med ett teoriavsnitt där Goffmans teori om intrycksstyrning samt Carrolls 

CSR-pyramid presenteras. Därefter redogörs det för tidigare forskning som berör de områden 

som är intressanta för studien. En del med studiens tillvägagångssätt, presentation av data 

samt en kritisk reflektion finns under rubriken Metod och data. Därefter presenteras resultatet 

från intervjuer och dokumentanalyser som har gjorts. I slutet finns diskussion, förslag till 

fortsatt forskning samt intervjuguiden som bilaga. 



4 
 

Teori 

Intrycksstyrning 

Goffman redogör för ett sociologiskt perspektiv taget från teatervärlden och han antar ett 

dramaturgiskt perspektiv. Han menar att den sociala interaktionen som sker mellan människor 

i vardagen kan förstås med hjälp av begrepp från teaterföreställningar och att varje social 

institution kan studeras ur intrycksstyrningens aspekt (Goffman, 2009:9).  

Man kan alltså ur detta perspektiv se det sociala livet som ett scenuppträdande som kan 

utspela sig i den främre eller bakre regionen, likt en scen och bakom kulisserna, där individer 

i den främre regionen agerar utifrån roller likt de i en teaterföreställning. I den bakre regionen 

kan det pågå en verksamhet som har en anknytning till ett framträdande, som beskrivs nedan, 

men som strider mot det intryck som skapas genom framträdandet. I den bakre regionen 

planeras och förbereds framträdandet genom exempelvis konstruktion av intryck, där kan den 

agerande slappna av och stiga ur sin rollgestalt (Goffman, 2009:102). 

Goffman beskriver i sin bok Jaget och maskerna (2009) olika företeelser som tillsammans 

kan bilda ett ramverk som appliceras på sociala sammanhang som man vill studera. Detta 

utgör ett teoretiskt ramverk som vi delvis använt som analysverktyg. 

På en scen i en teaterföreställning spelar en skådespelare en roll som är anpassad till de andra 

skådespelarnas roller. Den tredje parten i detta sammanhang är publiken. I verkligheten kan 

man se de andra skådespelarna och publiken som samma part - människan spelar en roll som 

är anpassad till de andra individerna i omgivningen, som samtidigt utgör en publik eller 

medagerande. Detta kan även appliceras på organisationer som utåt spelar en roll som är 

anpassad till publiken, som skulle kunna vara andra organisationer, kunder och andra 

intressenter.  

Individer kan påverka andra, avsiktligt eller oavsiktligt, genom hur de uttrycker sig. Det finns 

två olika slag av uttryck; de man sänder ut genom att exempelvis verbalt uttrycka sig, och det 

man överför, vilket exempelvis kan ske genom agerande (Goffman, 2009:12). Begreppen på 

uttrycken, alltså att sända ut och att överföra, kan förklaras tydligare på engelska. Att sända ut 

uttryck är då give expression och att överföra uttryck är give off expression. 

Genom handlingar, och genom dessa uttryck, sänds information om individen eller 

organisationen, ut till omgivningen. Denna information kan ge de närvarande individerna, 
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genom att relatera till deras tidigare erfarenheter, ett antagande om hur personen eller 

organisationen ifråga kan tänkas vara. Det går, genom denna uttrycksförmåga och att 

presentera en viss bild av sig själv, att kontrollera andras uppfattning och intryck, särskilt 

andras reaktionsrelaterade behandling av den som uttrycker sig. Denna kontroll kan 

tillhandahållas genom att påverka, genom uttryck, den definition av situationen som kommer 

att skapas av de närvarande individerna. Denna kontroll kan bidra till att definitionen kommer 

att överensstämma med den som uttrycksgivaren eftersträvar (Goffman, 2009:13). 

Anledningen till att individer, eller organisationer, försöker styra intryck kan vara att 

presentera sig själv på ett fördelaktigt sätt och att framställa sig själv som en aktör som agerar 

med hänsyn till normer och regler som finns i samhället eller i den situation där framträdandet 

utspelar sig. Organisationer kan, för att locka till sig och behålla kunder, försöka presentera 

sig och utmärka sig som ett miljömedvetet företag som tar ett samhällsansvar och som är 

medveten om konsekvenser av dess handlingar, som exempelvis miljöpåverkan. Eftersom att 

kunder börjar bli mer medvetna, och för att samhället börjar reagera mer på stora företags 

handlingars konsekvenser, kan denna presentation av sig själv som hänsynstagande till 

normer i samhället bli ett sätt att lyckas på marknaden och skapa en fördelaktig definition av 

deras verksamhet, vilket skulle kunna fungera som en konkurrensfördel. Porter och Kramer 

menar i deras artikel att företag, med en strategisk syn på CSR och med förmågan att 

analysera deras möjligheter till samhällsansvar, kan upptäcka att CSR kan vara en källa till 

möjligheter, innovation och konkurrenskraftiga fördelar (Porter&Kramer, 2006). 

Presentationen av sig själv kan innebära att en individ, eller organisation, som har som 

intention att påverka andras reaktion och åstadkomma ett intryck, kan genom presentationen 

framkalla de reaktioner han, eller den, strävar efter. Ur ett organisatoriskt perspektiv skulle 

dessa reaktioner kunna vara tillit till företaget och mer köpglädje. Ett framträdande kan 

definieras som en samlad aktivitet vid en viss tidpunkt, som påverkar de inblandade 

personerna. Om det i ett framträdande finns ett bestämt handlingsmönster som används i 

andra sammanhang kan detta kallas för en rutin eller en roll. När ett framträdande inför en 

viss publik spelas upp på ett fastställt vis kan man säga att individen visar upp en fasad, 

genom vilken den definierar situationen för publiken. 

När individer från samma grupp, som exempelvis en samhällsgrupp eller på en arbetsplats, 

visar upp samma sociala fasad kan denna fasad medföra förväntningar på gruppen, vilket 

bidrar till att fasaden blir som en kollektiv representation. Detta kan även appliceras på 
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organisationer, som visar upp en fasad som bidrar till att samhället och kunder bildar 

förväntningar på organisationen.  

Med begreppet team menar Goffman en samling personer som arbetar tillsammans med att 

framställa en rutin, eller roll som det också kallas. Genom det nära samarbete mellan olika 

deltagare så finner Goffman att den definition av situationen som återges av en viss deltagare 

är en införlivad del av det som återges genom samarbetet mellan de olika deltagarna. Även 

när man talar om team finns målsättningen att ha kontroll över definitionen av situationen så 

att denna definition stämmer överens med den som teamet eftersträvar. En organisation med 

dess anställda kan ses som ett team som försöker upprätthålla en kontroll över definitionen av 

situationen. Ett team i form av en organisation kan eftersträva ett intryck av kompetens, 

yrkeskunnighet eller miljömedvetenhet med syfte att säkerställa en gynnsam definition av 

deras verksamhet (Goffman, 2009:73). 

Tillsammans kan många individers framträdanden, oavsett om de är liknande eller olika 

framträdanden, fungera som en helhet och då skapas ett teamintryck. Då blir den agerande 

även en observatör, den agerar samtidigt som den observerar framträdandet. Detta skiljer sig 

dock från den kollektiva representationen som handlar om en grupp som visar upp samma 

fasad. När individer agerar så gör de det i tro om att det finns osynliga observatörer som 

iakttar dem. Detta är ett resultat av en uppfattning om att bli bestraffad vid avsteg från de 

beteendenormer som gäller. Även här blir den agerande sin egen observatör. Detta kan även 

gälla organisationer, de kan, i tro om att kunder och intressenter observerar deras arbete, agera 

på ett sätt som sammanfaller med normerna i samhället, som skulle kunna vara att arbeta 

aktivt kring CSR-frågor. 

När ett team försöker upprätthålla kontrollen över definitionen av situationen med sitt 

framträdande försöker de även ha en kontroll över den informationen publiken får om dem 

(Goffman, 2009:126). Denna information kan vara destruktiv om den på något sätt påverkar 

eller missgynnar den definition som håller på att skapas under framträdandet. Detta kan 

appliceras på organisationer, som kan få negativ publicitet om känslig information läcker ut i 

media eller till intresseorganisationer. I exempelvis hållbarhetsredovisningar har 

organisationer en kontroll över den information som överförs, men skulle annan information 

läcka ut, exempelvis det som finns i den bakre regionen, skulle denna information kunna 

uppfattas som destruktiv för verksamheten om den missgynnar definitionen som skapas under 

framträdandet.  
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Det kan tyckas vara naturligt att man, när man kommer i kontakt med människor eller när 

man anknyter sig till andra människor, som exempelvis till ett team, vill man samla 

information om människorna eller teamet om exempelvis deras attityder, kompetenser, 

pålitlighet eller andra egenskaper. Detta kan bero på att den information man har om 

individerna, eller teamet, hjälper att i förväg definiera situationen (Goffman, 2009:11). Det 

ger även en indikation till vilket förhållningssätt som ska innehas gentemot individerna man 

möter, och vilka förväntningar man kan ha. Denna information kan ge en uppfattning om hur 

man ska bete sig för att få de andra individerna att reagera på ett eftersträvansvärt sätt. Därför 

måste även organisationer veta vilka förväntningar och krav kunder och samhället har på 

organisationerna, för att de ska kunna möta dessa förväntningar och krav. 

Den bakre regionen, som nämns ovan, kan fungera som en skyddad plats mot icke-

medlemmar och mot publiken (Goffman, 2009:103). Eftersom att det i denna region planeras 

inför framträdanden kan den även innehålla information som, om det offentliggörs, kan 

förstöra ett framträdande. Kontroll över den bakre regionen är viktigt för den arbetskontroll-

process där individer, eller team, försöker skapa ett skydd mellan sig själva och kraven 

omkring dem. I organisationer finns det ett behov av att ha kontroll över den bakre regionen, 

där de exempelvis arbetar med CSR-frågor, så att allmänheten inte får all information om hur 

de faktiskt arbetar med dessa frågor. För att en organisation ska kunna utföra ett 

framgångsrikt framträdande kan det därför vara viktigt att ha kontroll över information och 

den bakre regionen. 

Eftersom ett team ofta vill undvika att den definitionen av situationen som skapas genom 

deras framträdande inte blir den de eftersträvar kan de använda sig av rättelsemedel och olika 

strategier. Försvarsåtgärder används när man vill skydda den definition av situationen som 

teamet eftersträvar, eller för att rädda framträdandet om det förekommer hot mot den 

definition som de eftersträvar. Goffman presenterar tre olika försvarsåtgärder, den 

dramaturgiska lojaliteten, den dramaturgiska disciplinen och den dramaturgiska 

försiktigheten, som förklaras nedan. 

Dramaturgisk lojalitet handlar om att ett team, eller organisation, ska kunna bibehålla den 

strategi de valt. Medlemmarna i teamet måste då uppträda som att de accepterat de moraliska 

åtaganden som organisationen har (Goffman, 2009:186). De får inte avslöja organisationens 

hemligheter eller utnyttja sitt deltagande i den främre regionen för egen vinning. En anställd i 

en organisation får alltså inte avslöja intern och känslig information, eller använda sin 
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position för personlig vinning. En metod för att undvika illojalitet är att skapa en hög 

sammanhållning i teamet, eller på arbetsplatsen.  

Dramaturgisk disciplin handlar om att syftet med en individs aktivitet är att visa på ett så 

framgångsrikt framträdande som möjligt. Detta gör individen genom att uttrycka ett 

känslomässigt engagemang i de aktiviteter som individen utför, men på ett disciplinerat sätt 

och utan att förlora kontrollen över framträdandet. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan detta 

innebära att ett företag är engagerad i CSR-frågor, men utan att förlora kontrollen över den 

definition av situationen de eftersträvar.  

Dramaturgisk försiktighet handlar om att det kan vara lönsamt för ett team, eller en 

organisation, om medlemmarna visar att de kan planera och i förväg besluta om vilket som är 

det mest passande sättet att anordna en framträdande (Goffman, 2009:190). Därför kan det 

vara bra att en organisation har en CSR-strategi samt en analytisk och utförlig 

hållbarhetsrapport. 

Exempel på metoder för intrycksstyrning är att välja lojala och disciplinerade medlemmar i 

teamet, eller organisationen, samt att analysera hur mycket lojalitet och disciplin som redan 

finns i teamet eftersom ett framgångsrikt framträdande är kopplat till dessa egenskaper 

(Goffman, 2009:191). Eftersom vi är intresserade av hur modeföretag presenterar sig själva 

genom sitt CSR-arbete, samt hur de med hjälp av detta kan påverka intressenterna, vilket kan 

vara ägare, kunder och anställda, är Goffmans teori om intrycksstyrning lämplig som 

analysverktyg. Det är intressant att titta på de uttryck som organisationer sänder ut och 

överför för att påverka definitionen av situationen de eftersträvar.  I denna studie har vi som 

syfte att titta på vilken roll organisationerna spelar utåt samt hur anpassad den är till publiken. 

Vi vill undersöka den presentation av sig själv, som organisationerna vill ge, och om den 

skulle kunna framstå som hänsynstagande till normerna i samhället om att ha ett aktivt CSR-

arbete. Det är även intressant att titta på, med Goffmans teori som analysverktyg, hur 

företagen i denna studie skaffar sig kontroll över informationen som publiken får, och av den 

bakre regionen samt om företagen använder sig av några av försvarsåtgärderna som Goffman 

presenterat.  

Det som är centralt för ett företags intrycksstyrning är vilka värden de står för, om kunderna 

kan identifiera sig med dem och om företagen medvetet tar hänsyn till kraven utifrån och 

därigenom satsar på ett aktivt CSR-arbete. Genom att ta dessa aspekter under beaktande vill vi 
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se varför de CSR-ansvariga på företagen tycker att CSR är viktigt och vilka av CSR:s 

områden de tar hänsyn till.  

Eftersom vi utöver denna intrycksstyrning vill gå längre in på frågor kring CSR har vi även 

valt att komplettera detta resonemang genom att analysera företagens arbete med 

hållbarhetsfrågor utifrån Carrolls CSR-pyramid. Med hjälp av denna teori kan vi analysera 

vilka av CSR:s olika aspekter organisationerna tagit hänsyn till samt på vilket sätt dessa har 

tagits under beaktande. 

CSR-pyramiden 

Enligt Carroll finns det fyra dimensioner inom CSR; ekonomiska, juridiska, etiska samt 

filantropiska. Dessa kan formas som en pyramid med den ekonomiska aspekten som 

bas(Figur 1). Dessa fyra av Carrolls dimensioner är delar av ett företags ansvar och kan ses 

som en helhet. 

 

Figur 1. Egen sammanställning utifrån Carroll(1991). 

 

Carroll menar att man även kan se dem som separata delar eftersom att det kan hjälpa 

företagsledningar att se att de olika typer av skyldigheter är i en konstant men dynamisk 

spänning med varandra. 
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Det ekonomiska och rättsliga(juridiska) ansvaret är något som företag haft i fokus länge. Det 

etiska och filantropiska ansvaret är funktioner som under senare år fått en alltmer signifikant 

plats i organisatoriska ansvaret(Carroll, 1991). Många av de olika ansvarsområdena, eller 

dimensionerna, går in i, och påverkar, varandra. Det övre lagret i pyramiden påverkar det som 

ligger under. Ett undantag är det filantropiska ansvaret då samhället inte ser det som oetiskt 

när företag inte tillhandahåller det som samhället önskar i exempelvis 

välgörenhetsevenemang. Ett exempel på hur pyramidens olika delar påverkar varandra är 

relationen mellan den etiska aspekten och den juridiska. Förändringar i etik och värderingar i 

ett samhälle föregår upprättandet av lagen. Detta kan bero på att förändringarna blir den 

drivande kraften bakom skapandet av lagar och andra författningar. 

Exempel på ekonomiskt ansvar är bland annat att göra en godtagbar vinst och att leverera 

vinst åt ägarna. Carroll menar att begreppet “att göra vinst” har fått en annan innebörd, 

nämligen att göra maximal vinst. Alla andra av företagens ansvarområden, eller dimensioner, 

bygger på det ekonomiska. Detta beror på att utan de ekonomiska resurserna blir de andra 

ansvarsområdena orealistiska och irrelevanta överväganden. Med lagstadgat ansvar menar 

Carroll att företaget har ett juridiskt ansvar gentemot samhället. Företag förväntas att bedriva 

sina ekonomiska mål inom ramen för lagen. Etiskt ansvar innebär att företag ska ta hänsyn till 

samhällets normer och värderingar. Detta innebär att företag ska anamma dessa aktiviteter och 

metoder som förväntas eller förbjuds av samhällets medlemmar, även om de inte är lagstiftade 

om. Företag ska alltså handla och agera enligt samhällets normer för god etik. Det mest 

grundläggande under denna aspekt är skyldigheten att göra det rätta och det som är rättvist, 

samt att undvika eller minimera sådant som kan skada intressenter, som är bland annat 

anställda, ägare, kunder och miljön(Carroll, 1991).  

Det filantropiska ansvaret, vilket skiljer sig från det etiska ansvaret genom att det inte 

förväntas på ett etiskt eller moraliskt sätt, innebär att företaget ska vara en god 

samhällsmedborgare. Denna aspekt, menar Carroll, är mer frivillig och inte lika viktig som de 

andra tre aspekter av CSR. Därför kan man se den filantropiska aspekten som grädde på 

moset, eller pyramiden i detta fall. 
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Metod och data 

Urval och metodval 

Vi har valt att utföra en komparativ studie, vilket kan tillämpas på många olika situationer 

(Bryman, 2002:70), för att det är intressant att se och belysa de likheter och skillnader i 

anledningar till varför företag satsar på CSR, varför de CSR-ansvariga anser att det är viktigt 

samt CSR:s roll i intrycksstyrningen. Denna studie fokuserar på dessa frågor och är en 

komparativ studie då vi jämfört dessa aspekter på tre olika modeföretag. 

Till vår undersökning har vi valt att intervjua CSR-ansvariga på stora till medelstora, svenska 

modebutikskedjor. Vi har även valt att göra dokumentanalyser på två av organisationernas 

senaste hållbarhetsredovisningar. Ett av de tre medverkande företagen saknar 

hållbarhetsredovisning, därför har vi inte haft någon möjlighet att analysera dokument på det 

företaget. Vi har använt oss av ett strategiskt urval av olika slag av modeföretag vilket gör att 

vi har kunnat maximera variationen (Aspers, 2007:92). Skillnaderna på företagen förklaras 

nedan i beskrivningen av primär -och sekundärdata. 

Som urvalsprincip har vi valt att till intervjuerna enbart kontakta modeföretag som har sitt 

huvudkontor i Sverige, för att de ska vara tillgängliga för oss, och som har en CSR-ansvarig 

på huvudkontoret. Vi har även valt att ha stora till medelstora företag i urvalet då stora företag 

torde ha ett mer utvecklat CSR-arbete. Då CSR-arbetet ligger inom de CSR-ansvarigas 

arbetsuppgifter och för att de är företagens representanter i dessa frågor, ville vi få kunskap 

och skapa en förståelse av deras subjektiva, och därmed företagets, upplevelse och syn på 

CSR och dess vikt inom en organisation (Aspers, 2007:133). Intervjuer var för denna studie 

det mest lämpade sättet att samla in denna information, då frågor som belyste 

frågeställningarna kunde ställas samt möjligheten att ställa följdfrågor (Aspers, 2007:137), om 

något var oklart. Med hjälp av intervjuerna kunde vi även få information om motiven bakom 

organisationernas CSR-arbete, vilket är svårt att få fram genom andra metoder. 

En CSR-ansvariges arbete innebär bland annat ett aktivt arbete med miljö -och 

hållbarhetsfrågor, som exempelvis kontroll av leverantörer och arbetsförhållanden i 

produktionsländerna. Deras arbete innefattar även säkerställning av att CSR-frågor integreras 

i verksamheten. Eftersom att de dagligen arbetar med hållbarhetsfrågor kan de se effekter och 

resultat av detta arbete. Därför är de aktuella att intervjua angående frågor om företagens 

intrycksstyrning. 



12 
 

Dokumentanalyser valdes att göras som ett komplement till intervjuerna och för att undersöka 

om de kan användas för att analysera ett företags CSR-arbete utifrån Carrolls pyramid samt 

om det går att, utifrån dokumenten, förstå CSR:s roll i organisationers intrycksstyrning. 

En fördel med dokument som datakälla är att de inte har skapats i något specifikt 

forskningssyfte och att de därför oftast inte har några påverkanseffekter (Bryman, 2002:357) 

samt att de ofta är mer bearbetade och kalkylerade. Kvalitativa innehållsanalyser, som det 

även kallas, kan användas för att söka efter bakomliggande teman (Bryman, 2002:368), då 

dessa kan utgöra en del i ett företags intrycksstyrning.  

Att komplettera intervjuerna med informationen som finns i hållbarhetsredovisningarna kunde 

hjälpa oss att hitta viktiga aspekter som respondenterna inte uttalat sig om. Vi har använt oss 

av metoden etnografisk innehållsanalys. En innehållsanalys är mer kvantitativ och kräver 

förbestämda teman och koder för att så lite av forskarens egna tolkningar kommer med.  

En etnografisk innehållsanalys ger oss ett större utrymme att definiera kategorierna och 

generera nya (Bryman, 2002:368). 

Primärdata: Detta är det material vi själva samlat in och genererat (Aspers, 2007:189) i form 

av transkriberade intervjuer och anteckningar som förts under intervjuerna med CSR-

ansvariga på tre svenska modeföretag. Intervjufrågorna är delvis formulerade utifrån 

teorierna, därav är materialet relaterat till studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjun på Företag A ägde rum den 26 april 2011.  

Intervjun på Företag B ägde rum den 29 april 2011.  

Intervjun på Företag C ägde rum den 28 april 2011.  

Företagen i denna studie har många olikheter i bland annat geografisk spridning, pris på 

produkter, när de etablerades samt ägandeform. 

Företag A har butiker i Norden och säljer främst andras märken, men även sina egna märken. 

Företag B finns i Europa och har dotterbolag som riktar sig till olika kundkretsar. De har alltså 

egna märken, men säljer i vissa butiker även externa varumärken. Företag C är internationellt 

och finns i över 50 länder och säljer endast deras egna varumärken. Företagen i denna studie 

skiljer sig även i när de grundades. Företag A etablerades under 1950-talet, Företag B startade 

under 2000-talet och Företag C grundades under 1940-talet. Två av företagen, Företag A och 

Företag B, är börsnoterade, vilket skiljer sig från Företag C som är privatägt. 
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Sekundärdata: Denna form av data används under dokumentanalysen i denna studie. 

Materialet består av hållbarhetsredovisningar som är hämtade från två av företagens 

hemsidor. Företag C, som saknar en offentlig hållbarhetsredovisning, utgör alltså inte en del 

av dokumentanalysen. Företagen i denna studie har anonymiserats och därför har detta även 

gjorts med hållbarhetsredovisningarna. 

 

Genomförande 

Studien började med en inläsning om vad CSR innebär och inom vilka områden det används.  

När vi hade formulerat vårt syfte och ställt upp frågeställningar, som vi i uppsatsen har haft 

som mål att besvara, gjorde vi en litteratursökning (Aspers, 2007:68) och sökte efter tidigare 

forskning som kunde inspirera oss och för att se vad forskare fokuserat på. Vårt syfte med 

litteratursökningen var även att få en överblick av forskningen kring CSR och för att vinkla 

vår forskning så att det ska bidra med något nytt.  

Vi ville använda oss av Goffmans teori om intrycksstyrning, därför gjorde vi en 

sammanställning av de delar av teorin som kunde tänkas vara relevanta för att besvara våra 

frågeställningar kring hur företag kan tänkas använda sig av CSR för att styra bland annat 

konsumenternas intryck av organisationen. För att teorin skulle vara applicerbar för vår 

undersökning fick vi anpassa den så att den kunde appliceras på organisationer och deras 

intrycksstyrning. Planeringen av forskningen organiserades så att teorin, med dess begrepp 

och definitioner, kunde användas på det område vi hade som syfte att undersöka.  

Goffmans teori har fungerat som ett utgångsläge i en del av uppsatsen och har fungerat som 

ett verktyg för att hjälpa oss att avgränsa det vi studerat samt gett oss en riktning i 

forskningsprocessen (Aspers, 2007:18). Vi fann även en artikel skriven av Archie B. Carroll 

(1991), vars definition av CSR använts flitigt av andra forskare. Vi sammanställde de 

relevanta delarna av artikeln, som är en teori om de olika aspekterna av företags CSR arbete. 

Sammanställningen användes som ett teoretiskt ramverk för att analysera intervjuerna och 

dokumenten. Denna teori användes även i utformningen av intervjufrågor, då vi ville fånga 

upp de CSR-ansvariges personliga uppfattning av CSR-arbetet på företagen.  

Vi började materialinsamlingsprocessen med att skriva upp en lista på företag som skulle 

kunna vara aktuella för intervju till vår uppsats. Därefter gjorde vi efterforskningar på 

företagens hemsidor om de platsade i vårt urval och ringde företagens CSR-ansvariga.  

Vi ringde tre företag och gav en kort beskrivning om forskningssyftet och frågade om de 
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kunde tänka sig att delta i en intervju med oss. Då alla CSR-ansvariga ville delta, fick vi inget 

bortfall.  

En förkortad intervjuguide skickades till deltagarna för att de skulle veta vilka slags frågor 

som skulle ställas. Detta var även ett krav från respondenterna för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjutillfället, då ämnet är komplext i den bemärkelsen att den innefattar 

många aspekter av ett företags arbete. Vi utformade därefter en mer utförlig intervjuguide där 

vi ställde upp frågor i olika teman utifrån de teorier vi valt att använda samt andra aspekter 

som vi är intresserade av, som är relevanta för studiens frågeställningar. Detta gjordes för att 

hålla ett visst fokus under intervjun, för att underlätta den senare kodnings -och 

analysprocessen samt för att få en överblick över vilka aspekter av teorierna som bearbetats.  

Intervjufrågornas uppbyggnad är inte strikt deduktiv, vi har alltså inte utformat dem enbart 

utifrån teorierna, utan vi har tagit hjälp av teoriernas begrepp för att rikta in oss på de olika 

aspekter som teorierna pekar på (Aspers, 2007:95). De teman vi använde oss av i 

intervjuguiden var Carrolls fyra aspekter(som är den ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska), företagsimage, policys, organisationskultur och Goffmans intrycksstyrning.  

Intervjuerna var semi-strukturerade i den bemärkelsen att intervjuerna inte var helt 

strukturerade utan utgick från bestämda teman (Bryman, 2002:301) med underfrågor som är 

relaterade till teorierna och våra frågeställningar. De områden vi i intervjuerna ville beröra 

konkretiserades i intervjuguiden och frågorna var utformade på ett sätt som möjliggjorde 

framtagandet av relevant material. Frågorna var även formulerade så att det skulle finnas 

utrymme för följdfrågor. Man kan i detta fall se intervjuguiden som ett manus att förhålla sig 

till på ett flexibelt sätt, och som ett hjälpmedel att hålla fokus under intervjun. Vi var 

intresserade av respondenternas egna uppfattningar (Bryman, 2002:300), och genom dem, 

organisationernas attityder och åsikter.  

Två stycken av intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner, efter deltagarnas samtycke, 

för att sedan transkriberas. Alla intervjuer, förutom en kompletterande telefonintervju på 

företag A, skedde på deras arbetsplats. En av intervjuerna spelades inte in då intervjupersonen 

inte gav oss tillåtelse till det, men utförliga anteckningar fördes under och efter intervjun. På 

företag A intervjuades den produktionsansvarige för CSR på deras arbetsplats, och en 

telefonintervju gjordes med kompletterande frågor med CSR/HR-chefen, som spelades in och 

transkriberades. I dokumentanalysen använde vi oss av officiella dokument från privata 

källor, vilket kan vara företag eller organisationer, vilka brukar producera många dokument 
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(Bryman, 2002: 362). Hållbarhetsredovisningarna är skrivna till företagens intressenter, alltså 

bland annat kunder, aktieägare och anställda. Dessa fanns att hämta på företagens hemsidor.  

När vi skulle koda de transkriberade intervjuerna och dokumenten använde vi oss delvis av 

deduktiv kodning, eftersom att vi delvis har utgått från teorier. Teman, eller dimensioner, 

skapades för att materialet på ett lätt och överskådligt sätt skulle kunna analyseras.  

Den struktur som skapades i det deduktiva kodningsschemat är inspirerat av Goffmans och 

Carrolls teori. Dimensionerna bröts ner i koder som är relaterade till teoretiska begrepp 

(Aspers, 2007:160) som finns i Goffmans och Carrolls teorier. Några av koderna är alltså 

ämnesrelaterade. De deduktiva koder som valdes till Goffman-temat var: Att sända ut och 

överföra uttryck, kontroll över information och den bakre regionen, team samt 

försvarsåtgärder. Dessa är centrala begrepp i teorin om intrycksstyrning, vars definitioner är 

tagna ur teorin och har applicerats på organisationer. Den andra teorin som valdes för 

analysera intervjuerna och dokumenten var Carrolls teori om CSR. Följande koder valdes 

under temat Carrolls fyra aspekter, som beskrivs i teoriavsnittet: 

Ekonomiska aspekter, juridiska aspekter, etiska aspekter och filantropiska aspekter. 

Den andra delen av kodningsprocessen var induktiv (Aspers, 2007:160), vilket innebär att vi 

identifierade koder i datamaterialet som vi använde som teman för analys. Koderna är 

relaterade till frågeställningarna och till hur organisationerna har använt sig av 

intrycksstyrning. Vi delade upp materialet så att det skulle kunna analyseras mer i detalj i 

relevanta teman och koder. Detta underlättade även skrivandet av resultatdelen då relevanta 

citat som kunde stödja och representera det vi kommit fram till (Aspers, 2007:157). 

Företagens likheter och skillnader lyftes upp och analyserades inom ramen för 

frågeställningarna och syftet.  

 

Kritisk reflektion  

Bryman (2002) presenterar alternativa validitet -och reliabilitetsbegrepp som kan användas 

inom kvalitativ forskning som LeCompte & Goetz (1982) skiljer på. 

Extern reliabilitet behandlar replikationen av en studie, alltså i vilken utsträckning en studie 

kan upprepas (Bryman, 2002:257). Vi har i denna studie beskrivit genomförandet, vilket kan 

upprepas. Problematiken ligger i att man inte kan frysa en social miljö. Det kan finnas en 

tidsgräns för hur länge resultaten kan ses som giltiga (Bryman, 2002:119). Krav och 
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förväntningar på organisationers CSR-arbete förändras och även lagar förändras. Därför kan 

de aspekter som företag tar hänsyn till idag förändras under åren.  

Den interna reliabiliteten har i denna studie tagits under beaktande genom att vi har kommit 

överens om hur vi ska tolka svar (Bryman, 2002:257) under intervjuerna samt resultaten. 

Extern validitet behandlar i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra 

situationer och miljöer (Bryman, 2002:258). I denna studie har vi inte haft som mål att 

generalisera, utan att skapa en förståelse för företagens arbete med CSR. Däremot tror vi att 

våra resultat kan, till viss mån, stämma överens med andra företag med ett aktivt CSR-arbete, 

särskilt inom modebranschen där de yttre trycken och kraven nästintill tvingar företag till att 

arbeta med CSR-frågor.  

Om vi hade haft mer tid, och om företagen i denna studie ville, så skulle en 

respondentvalidering ha kunnat öka trovärdigheten av denna studie (Bryman, 2002:258). Med 

hjälp av detta kan man få reda på om man har gjort rätt tolkningar av det som respondenterna 

sagt under intervjuerna. Intervjuerna har ägt rum på respondenternas arbetsplats och alltså i 

deras naturliga miljö, vilket stärker den ekologiska validiteten (Bryman, 2002:45) 

Om företag C hade haft en hållbarhetsredovisning hade det i denna studie kunnat göras en 

bättre kompletterande analys. Vi hade då kunnat använda de olika företagens dokument för en 

bättre jämförelse.  

Eftersom att en förkortad intervjuguide skickades till respondenterna innan intervjutillfället 

kan detta ha påverkat att deras svar kanske inte var så spontana. Däremot uppkom det fler 

intervjufrågor inför intervjutillfället så de var inte fullt förberedda på alla frågor. Dessutom 

verkade det som att, när de väl intervjuades, inte hade läst frågorna ordentligt.  

Om en förstudie hade utförts innan huvudstudien skulle vi fått en tydligare bild över hur 

teorin skulle appliceras på materialet, hur vi bäst skulle gått tillväga med datainsamlingen 

samt hur intervjufrågorna bäst skulle kunna formuleras för att kunna dra paralleller till teorin.  

Om vi hade haft tillgång till organisationernas interna riktlinjer eller intranät skulle vi ha 

kunnat analysera dessa och ha sett om CSR påverkar företagets värderingar och 

organisationskultur samt om CSR är kommunicerat ut till alla delar av verksamheten. 

Eftersom att intervjuerna utfördes av oss som utomstående kan detta påverka hur de förhöll 

sig till oss som forskare (Aspers, 2007:63) samt deras sätt att besvara de frågor som ställdes. 

Detta är oundvikligt om man ska ta hänsyn till etiska principer.  
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Etiska överväganden: 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer(2002) genom att fylla de 

fyra huvudkrav som tillämpas inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.  

Informationskravet fylldes när intervjudeltagarna blev uppringda då de fick en kort 

beskrivning av forskningssyftet. Även vid det personliga mötet, innan intervjutillfällena, 

berättade vi om uppsatsens syfte. Vi informerade om att respondenternas deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Vi förklarade, innan intervjun 

påbörjats, för respondenterna att de fick bestämma över sin medverkan, hur länge det skulle 

pågå samt på vilka villkor de skulle delta, vilket fyller samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet fylldes genom att vi frågade respondenterna om vi fick använda deras 

namn och företagens namn i uppsatsen, vilket vi blev nekade till. Därför berättade vi att vi 

skulle anonymisera personerna och företagen. Vi informerade även att vi skulle koda 

företagen till Företag A, och så vidare, samt att vi skulle skriva kring företagen, men inte så 

att det skulle kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet fylldes genom att vi 

berättade för respondenterna att materialet endast skulle användas för forskningsändamål och 

att det endast skulle användas av oss. Vi informerade även att den färdiga uppsatsen skulle 

finnas tillgänglig för allmänheten på Internet. 

 

Resultat 

Resultatet som presenteras är det som framkommit under kodningsprocessen av de 

transkriberade intervjuerna samt dokumentanalysen. De teman som resultatet presenteras i är 

kopplade till frågeställningarna i denna studie. Resultatet består av primär – och sekundärdata 

som genererats under datainsamlingen.  

Intrycksstyrning 

Att sända ut och att överföra uttryck 

Företagen i denna studie har olika sätt att sända ut och att överföra uttryck, vilket är kopplat 

till deras CSR-arbete. Företag A menar att de genom ett aktivt CSR-arbete vill ses som en 

trovärdig och intressant aktör på marknaden. Företag B menar att de med CSR kan bli 

långsiktigt mer hållbar och framgångsrik. Företagen använder även deras uppförandekod för 

att utåt ses som ansvarsfulla företag. De uttryckte det som ett ansvar för det man gör i världen, 
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att göra mer än att följa lagen och upprätthållandet av etiska värderingar. De menade även att 

kravställandet på leverantörer är ett sätt att ta ansvar. De vill även ses som företag som tar 

hänsyn till kunden genom att exempelvis fånga upp kundens önskemål, utbilda dem i 

miljömedvetenhet samt att ha CSR som en slags trygghet för kunden. Företag C nämnde även 

värderingar och förväntningar i samhället vilket ett företag, genom ett aktivt CSR-arbete, 

visar att de tar hänsyn till.  

“Det är en trygghet för kunden att handla under de bästa förutsättningarna. Man ska ta 

ansvar för det man gör i världen. Det är redan fel i världen att producera, så därför ska man 

göra det bästa av situationen.” 

Kontroll över information och den bakre regionen 

Man kan se att företagen använder sig av CSR för att undvika negativ publicitet och som en 

riskreducering. Detta är något som alla företag i denna studie har nämnt och det kan kopplas 

till den kontroll de försöker hålla över informationen som allmänheten får om dem.  

Företag A och Företag B menar att deras anställda har en tystnadsplikt gällande känslig 

information eller inom vad lagen säger, kan man se detta som en slags kontroll över den bakre 

regionen. 

“Det är klart att det finns en viss tystnadsplikt, när det gäller känslig information. Och 

eftersom att det är ett börsbolag så.. finns det ju väldigt klara regler om vad som gäller. Så 

det är.. visst finns det sådana saker..” 

Dessa två företag har en hållbarhetsredovisning, vilket kan ses som kontroll över den 

information som intressenter får om dem. Företag C saknar en offentlig 

hållbarhetsredovisning vilket kan ses som en slags kontroll över den bakre regionen då de inte 

går ut med sitt CSR-arbete alls. De menar att de inte vill skylta med sitt CSR-arbete och inte 

vill göra reklam med hjälp av det. De nämner heller inte någon tystnadsplikt utan ser sig 

själva som ett transparent företag utan hemligheter. Det faktum att Företag C saknar en 

offentlig hållbarhetsredovisning är något som företaget formulerade: 

“Det är en självklarhet att inte kommunicera ut det, men det stämmer överens med generella 

CSR värderingar.[...]Det är transparant, man är öppen på Företag C, men inget att skylta 

med. Det är inga hemligheter utan Företag C är öppna med hur vi arbetar.” 

Genom ett CSR-arbete kan företagen skaffa sig en större kontroll över marknaden i 

produktionsländerna, leverantörerna samt en bättre koll på produktionen. Detta är något som 
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alla de medverkande företagen nämner. De menar även att uppförandekoden kan hjälpa dem 

att skapa en insikt om hur det ser ut i produktionsländerna. Detta kan ses som ett sätt att skapa 

kontroll både över information samt den bakre regionen, som i detta fall skulle kunna vara 

produktionsländerna.  

Eftersträvandet av definition av situationen 

De medverkande företagen uttrycker eftersträvandet av definitionen av situationen på 

liknande sätt. Det som alla företag i denna studie uttrycker är att bedriva sin verksamhet på ett 

etiskt korrekt sätt. Företag B uttrycker även att de, för att ses som ett acceptabelt företag, 

försöker visa att de lever upp till krav som finns i samhället.  

“Att med ett tydligt hållbarhetsarbete visa att Företag A kan påverka både miljö och 

arbetsförhållanden i produktionen med ett bibehållet affärsmässigt synsätt på verksamheten, 

och på så sätt vara med och bidra till ett hållbarare samhälle.” 

Team 

Alla företag i denna studie har pratat om CSR som en aspekt av personalhantering. Som 

tidigare nämnts ser Företag A CSR som ett krav från potentiella anställda, alltså 

arbetssökande. Företag B nämnde att det finns ett krav från de anställda att företaget ska jobba 

med CSR-frågor.  

“..det handlar om hur man vill bedriva sin verksamhet. Även ett krav även från de anställda, 

man vill jobba på ett företag som arbetar med de här frågorna.” 

För Företag C är CSR kopplat till den interna stoltheten och de sätter mål tillsammans. 

“CSR är något som vuxit fram internt. “Här vill vi vara”. Det är självkänsla på ett företag.“ 

I likhet med detta är CSR, på Företag A, kopplat till kärnvärden och organisationskulturen.  

Team är en grupp individer som arbetar tillsammans i framställandet av en rutin. Man kan 

alltså se att CSR är en del i team-skapandet och i gemenskapen. På Företag B uttrycker de inte 

några värderingar som är kopplade till CSR, gemenskap eller personalhantering. De menar att 

de har generella koncerngemensamma policydokument men att dotterbolagen har sina egna 

värderingar och sätt att arbeta utöver den gemensamma policyn.  

Försvarsåtgärder 

Man kan se hur företagen försöker implementera CSR inom hela verksamheten så att alla 

anställda, oavsett om de arbetar på kontoret eller i butik, ska vara medvetna om CSR. Man 
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kan även se att de vill att man ska ta hänsyn till CSR inom produktionens olika delar.  

Detta kan ses om en försvarsåtgärd i och med att de försöker få teamet att uppträda som att de 

accepterat de moraliska förpliktelserna som kommer med CSR-arbetet.  

“Vi har ett jobb framför oss att jobba mycket mer med att få våra anställda ute i butikskedjan 

att ta del av vårt CSR, att förstå vårt CSR-arbete.. också kunna förmedla det till våra 

konsumenter.” 

En annan försvarsåtgärd som nämns i Goffmans teori är den dramaturgiska försiktigheten som 

handlar om att i förväg planera ett framträdande. Företagen i denna studie använder sig av 

medvetna val och beslut, har olika affärsmässiga -och hållbarhetsplaner och långsiktiga 

leverantörsrelationer och hållbarhetsvisioner. Företag B nämner en medvetenhet om hur deras 

arbete och planering får effekt vilket kan skapa bättre förutsättningar för de anställda.  

Företag A och Företag C har även nämnt lojalitet. Detta är kopplat till att man inte får 

använda sitt deltagande i den främre regionen för personlig vinning. Detta har uttrycks i 

Företag A:s hållbarhetsredovisning 

“Ingen inom Företag A får utnyttja sin ställning för personlig vinning på företagets, 

leverantörers eller kunders bekostnad. Medarbetares förhållande till kunder, leverantörer och 

andra samarbetspartners ska vara helt affärsmässiga.” 

 

CSR utifrån intervjuer och dokument 

Resultatet i denna kategori presenteras i de induktiva teman som hittades under 

analysprocessen. 

Riskhantering 

På alla de tre företag som har ingått i denna studie nämnde de riskhantering eller 

riskreducering. Att satsa på CSR idag kan reducera risken att bli utpekad i media imorgon. 

Samhället och media ställer ständigt nya krav på företag, vilket en CSR-strategi kan vara ett 

svar på.  

“Vi har CSR även som riskhantering, för att minimera risken att varumärket ska utsättas för 

negativ publicitet.” 

Att utbilda och medvetengöra kunder 

Som kund vet man inte alltid vad man köper, vilka processer som finns innan man kan köpa 
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en blus i butiken. Det kan tänkas att många inte tänker på detta eller att de inte har intresset. 

Ett av företagen som ingår i denna studie, Företag A, vill medvetengöra deras kunder och 

utbilda dem i CSR, vad det innebär samt hur de arbetar med det. 

“Sen är det ju naturligtvis att vi på något sätt lyckas medvetengöra konsumenten om CSR och 

hållbarhetsfrågor allmänt.. för att våra konsumenter inte är de mest medvetna när det gäller 

de här frågorna, så det ligger väldigt mycket på oss att på olika sätt kunna.. visa och driva 

och utbilda våra konsumenter på nått sätt, i dem här frågorna.. och det är nått som vi tar med 

oss in i nästa år ganska mycket.. att se på vilket sätt vi ska kunna liksom attrahera och 

informera och liksom tydliggöra dem här frågorna.” 

Förväntningar och krav utifrån 

Medvetenheten växer i vårt samhälle, inte minst gällande klädbranschen. Som kund kan man 

börja ställa krav på att klädkedjor ska producera sina kläder på etiskt och acceptabelt vis. CSR 

är ett växande begrepp som allt fler företag anammar, vilket ställer allt högre krav på de som 

inte har ett aktivt CSR-arbetet. Kraven och förväntningarna finns som en påtryckning på 

företagen. Detta är något som alla de tre företagen i denna studie uttryckt.  

Företag C, som inte har en offentlig hållbarhetsredovisning menar att CSR-värderingarna 

finns i varumärket och att det finns förväntningar på att de ska vara bra på det. 

“På Företag C handlar det inte om image eftersom att vi inte kommunicerar ut det. Vi har 

redan fyllt varumärket och därför har vi mycket att leva upp till.” 

Skapa ett kundförtroende och vara ett trovärdigt företag 

De tre företagen som ingår i denna studie vill, genom CSR-arbetet, skapa ett förtroende för 

sina kunder samt framstå som ett trovärdigt företag. De nämner att det kan vara ett sätt att 

långsiktigt bli intressantare på marknaden, ses som ett ansvarsfullt företag och behålla lojala 

kunder. 

 

“Det handlar mycket om att förvalta ett kundförtroende även om inte frågan ställs aktivt rakt 

ut. I och med att man jobbar med frågorna så innebär det att man är långsiktigt hållbar och 

framgångsrik.” 
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Värderingar och den interna stoltheten 

Två av företagen i denna studie, Företag A och Företag C, har nämnt att det finns en koppling 

mellan CSR-arbetet och värderingarna på ett av företagen. På Företag C menade de även att 

det kan hjälpa att fylla den interna stoltheten på företaget.   

“Våra värderingar är glädje, engagemang och ansvar. Och det är ju det som vi också vill 

skapa med att vi integrerar CSR i vår affärsverksamhet och dem går ju helt hand i hand som 

allting annat som vi gör. Det är ingen skillnad på hur vi arbetar med CSR och hur vi arbetar 

med andra frågor, de är ju helt självklart förankrade i våra värderingar.” 

Företag B uttryckte detta annorlunda. 

“De olika hörnpelarna (de menar här: Vi är rädda om pengarna. Vi tror på människan. Vi 

skall ha en rak och tydlig kommunikation. Vi tar egna initiativ.) har inte en jättekoppling utan 

de är mer till för att visa hur vi skall jobba här.” 

Ansvar gentemot miljön - “Städa mest där man skräpar ner mest” 

CSR handlar om att organisationer ska ta ansvar för det de orsakar, och att de även har ett 

socialt ansvar gentemot samhället. Alla de tre företagen som har medverkat i denna studie har 

nämn ansvaret för miljön.  

”Man ska ta ansvar för det man gör i världen. Det är redan fel i världen att producera, så 

därför ska man göra det bästa av situationen. [...] CSR är störst där man har störst påverkan. 

“Städa mest där man skräpar ner mest”.” 

Krav från medarbetare och att vara en attraktiv arbetsplats 

På Företag A och Företag B nämndes det att CSR även är ett krav från medarbetare.  

”..även ett krav även från de anställda, man vill jobba på ett företag som arbetar med de här 

frågorna.” 

Två av företagen i denna studie, Företag A och Företag C, har nämnt att ett aktivt CSR-arbete 

kan attrahera arbetskraft.  

Företag A menade även att det finns ett krav på att de har kompetent personal. De menar att 

CSR kan bidra till att attrahera kompetens arbetskraft. Ett av företagen formulerade detta 

“Ett exempel är ju då när vi nyanställer personal, så är ju CSR frågan.. är en viktig fråga. 

Den är nästan alltid en av dem frågorna som den som kommer och blir intervjuad för en 
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eventuell anställning.. är intresserad och nyfiken på och ofta också ställer krav att det finns 

en sån strategi, tydlig.. Så den är väldigt viktig och har blivit på senare år viktigare och 

viktigare. Så att det är absolut så att när det gäller personalrekrytering och kraven på oss 

som företag att vara tydliga, är viktiga för att rekrytera kompetent personal.” 

Företag C menade: 

“Många vill arbeta på ett sådant ställe, många har ett aktivt CSR arbete för att attrahera 

arbetskraft, det har en stor betydelse. På Företag C handlar det inte om image eftersom att vi 

inte kommunicerar ut det.” 

CSR-strategier 

Det fanns motstridigheter i Företag C:s yttranden. De menade att de inte ansåg att CSR var en 

strategi, men menade ändå att företag med ett CSR-arbete kan få kunderna att köpa 

produkterna. Företagen i denna studie menade att konkreta strategier och mål vad det bästa 

sättet att nå resultat. Företagen ser uppförandekoden som en CSR-strategi, och de företag som 

har en hållbarhetsredovisning anser även att detta är en strategi. Företag B nämnde även 

ekonomiska strategier och affärsplaner. 

“Ja, en del som man kan se är ju då att företag som jobbar med CSR frågor på ett strategiskt 

sätt, och som för våran del.. vi har bestämt oss för att göra hållbarhetsredovisningar, vi har 

bestämt oss för att ha tydliga målsättningar, vi jobbar med uppförandekoder, och alla sådana 

saker. Så kan vi ju se med en gång att effekterna är..” 

CSR-pyramiden 

De olika aspekterna i CSR-pyramiden, som i denna studie använts som ett sätt att undersöka 

om företagen tagit de olika aspekterna under beaktande, har tagit hänsyn till på olika sätt av 

företagen.  

Två av företagen, Företag A och Företag B, uttryckte den ekonomiska aspekten som ett 

vinstkrav. Det faktum att göra vinst är, menar företagen, själva grunden till att ett företag ska 

överleva. De menade även att CSR kan öka förutsättningarna för lönsamhet. Dessa två företag 

nämnde även att de har ett krav från ägare att leverera en vinst då de är börsnoterade. De 

menade även att kraven från ägarna även rör CSR-arbete samt redovisning av bland annat 

detta.  
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”Vi har ju ett vinstkrav på oss som företag, vi är ju ett börsföretag. Såklart att vi har ett 

ansvar åt våra ägare, alltså att leverera en vinst någonstans i botten.” 

Företag C nämnde inte ett vinstkrav men de nämnde däremot långsiktighet, vilket är en 

ekonomisk aspekt.  

I denna studie har de medverkande företagen nämnt lagkraven i produktionsländerna som en 

juridisk aspekt. Eftersom företagen i denna studie är medlemmar i The Business Social 

Compliance Initiative (BSCI) som är ett europeiskt samarbetsinitiativ för organisationer som 

arbetar med arbetsförhållanden i leverantörskedjorna, har de tagit till sig en uppförandekod 

som de aktivt ska arbeta med. Uppförandekoden är baserad på FN och International Labour 

Organization (ILO) konventioner och finns för att utveckla och skapa förbättringar i 

produktionen samt etiska arbetsförhållanden för arbetarna, som säkerhet, hälsa och löne-

frågor. Detta motsäger barnarbete, diskriminering, tvångsarbete samt mutor. Denna kod 

innefattar även vissa regler för vatten, luft och kemikalier och stickprovskontroller utförs. 

Alla leverantörer ska förbinda sig att följa denna uppförandekod (BSCI organisationen, 

hämtad 2011-05-25). 

Företag C uttryckte detta slags säkerställande och kontroll som en investering i att bygga och 

att hålla varumärket intakt. Företag A och Företag B ansåg att lagkravet kunde ses som en 

lägsta nivå som måste uppfyllas. 

”Om man tittar på det som har med vår produktion av våra plagg.. så är det både liksom 

lagkrav, minimilagkrav i de länder som vi jobbar i, och sen finns det delar där vi går längre 

än vad lagen kräver. Det kan ju vara så att vi i vårat sätt att säkerställa och ha restriktioner 

vad gäller kemikaliehantering exempelvis, som är.. som är över det lagkravet som är i ett 

specifikt land nånstans.. eller det lagkravet som faktiskt finns i Sverige. Så att det.. lagkravet 

är någonstans är ju liksom den lägsta nivån, så det måste ju alla fylla.” 

Denna uppförandekod kommer därutöver att uppfattas som en etisk fråga av företagen, för att 

de anser att arbetsförhållandena i produktionsländerna och leverantörsfrågor är etiska aspekter 

av CSR. Detta har exempelvis i en hållbarhetsredovisning formulerats: 

“Kunden ska veta att Företag A:s produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt både vad 

gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö.” 

Företag B nämnde även krav från samhället som en etisk fråga. De menade att: 
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”Man kan se det så här, om lagstiftningen ligger i botten så finns det utöver det ett antal krav 

som finns i samhället o det är dem man måste leva upp till också för att vara ett acceptabelt 

företag och inte riskera sina varumärken och på detta sätt bedriva vår affärsverksamhet.. 

Det kravet som finns från samhället som någon slags grundläggande kravställande blir 

nästan som juridiskt bara det att det inte kommer någon myndighet och dömer oss. Det är vi 

själva som måste se till att vi jobbar med dem frågorna. Alla lagkrav kan man ju få tillsyn på 

då det kan komma ut någon myndighet och granska oss. En juridisk väg att dra frågorna men 

alla frågor som inte är styrda via lagstiftningen måste vi ha vår egen kontroll på.” 

De tre modeföretagen i denna studie har sysslat med välgörenhetsprojekt, men Företag B och 

Företag C menar att det inte behöver vara en del av CSR-arbetet. Företag C uttryckte att CSR 

är vilseledande och hjärntvätt av kunder om man inte arbetar med det internt, för att det då 

skulle kunna ses som falsk reklam. De menade att det är lätt att ge pengar men att man måste 

vara ärlig mot sina kunder, men de uttryckte även att de faktiskt hade sponsrat ett antal 

projekt. Företag B uttryckte den filantropiska aspekten: 

”Man vill ta det ansvar som på det sätt som påverkar samhället.. har haft en del 

välgörenhetsprojekt. Vi ser välgörenhet som att det inte behöver vara en del av CSR-arbetet 

då det är något som går utöver det som vi faktiskt påverkar samhället med.. Det är något man 

väljer att göra för att bidra. I många fall så pratar man om välgörenhet som en gullig 

”krydda” på CSR-arbetet, men det är inte det som är kärnverksamheten.” 

 

Diskussion 

Eftersom att studiens syfte var att titta på varför modekedjor satsar på CSR, varför de CSR-

ansvariga anser att CSR är viktigt samt vilken roll CSR har för företagens intrycksstyrning har 

dessa aspekter analyserats.  

De företag som har en hållbarhetsredovisning kan genom denna få kontroll över den 

information som intressenter får om dem. De väljer ut det de vill gå ut med i redovisningen, 

och därigenom kan de ha en kontroll även över den bakre regionen eftersom att redovisningen 

ger ut den information de vill ska ges ut. Hållbarhetsredovisningarna som användes i 

dokumentanalysen i denna studie gav inte så mycket mer information än det som samlades in 

genom intervjuerna. Även detta visar på att de försöker gå ut med samma information, både 
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officiellt i redovisningarna och när man talar med dem. Det kan bero på att de försöker ha en 

kontroll över information och den bakre regionen.  

Eftersom att två av företagens anställda har en tystnadsplikt gällande känslig information eller 

inom vad lagen säger, kan man se detta som en slags kontroll över den bakre regionen. Att ett 

företag saknar en offentlig hållbarhetsredovisning kan också ses som en slags kontroll över 

den bakre regionen då de inte går ut med sitt CSR-arbete alls utöver det som intressenter 

frågar efter. 

Goffmans teori kan användas för att analysera organisationers intrycksstyrning. Man kan, i 

denna studie, se att företag faktiskt använder sig av CSR som ett sätt att styra allmänhetens 

intryck. De aspekter om varför modeföretagen satsar på CSR, som finns i resultatet, kan 

kopplas till det. Därför anser vi att teorin är användbar och denna studie ger stöd för det.  

Genom att ha ett CSR-arbete försöker företag att ge intrycket att de är etiskt korrekta, att deras 

produktion är hållbar och att de är miljömedvetna. Det är även ett sätt att skapa ett intryck om 

att de möter kraven utifrån från kunder och andra intressenter, vilket kan få dem att framstå 

som hänsynstagande. Detta gör de genom att ha kampanjer, tydlig information på hemsidor 

och sist, men inte minst, genom hållbarhetsredovisningar. Det företag som saknar 

hållbarhetsredovisning menade att märket redan är fyllt med CSR-värderingar.  

Eftersträvandet av definitionen av situationen blir centralt då alla företag försöker eftersträva 

en slags trovärdighet och att ses av allmänheten som ett företag som bedriver sin verksamhet 

på ett etiskt korrekt sätt. De försöker även uppvisa en slags transparens och att de är öppna i 

hur de arbetar med dessa frågor. Detta kan man se för att de var villiga att prata med oss och 

berätta om sitt CSR-arbete.  

Det gjordes ganska tydligt att Företag B inte hade några värderingar i företagskulturen som är 

kopplade till CSR. De hade ett gemensamt policydokument, men sedan hade varje dotterbolag 

egna sätt att arbeta. I och med att ett team ska arbeta tillsammans i framställandet av en roll, 

verkar det inte som att hela verksamheten är samlad på det sättet eftersom att de har olika 

dotterbolag. Eftersom att de olika dotterbolagen har olika kundgrupper och produkter verkar 

de inte eftersträva samma definition av situationen.  

Man kan se att företagen, genom att försöka få ut CSR inom verksamhetens alla delar, 

försöker få de anställda att acceptera de moraliska förpliktelser som kommer med ett CSR-

arbete. Enligt teorin (Goffman, 2007) är accepterandet av de moraliska förpliktelserna viktigt 
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för att företagen ska kunna bibehålla den strategi som de valt. Något som skulle kunna 

förstöra ett framträdande för ett företag skulle kunna vara brister i dessa moraliska 

förpliktelser. Detta skulle kunna inträffa om butikspersonal inte skulle kunna besvara frågor 

kring företagets CSR-arbete. Det skulle kunna påverka nyfikna eller medvetna kunders 

intryck av företaget, och därmed deras uppfattning om dem.  

I Företag C:s yttranden fanns det vissa motstridigheter. De menade att de inte ansåg att CSR 

var en strategi, men menade ändå att företag med ett CSR-arbete kan få kunderna att köpa 

produkterna. Företaget menade även att CSR kan attrahera arbetskraft, men yttrade även att de 

inte använde sig av denna strategi. När företaget pratade om varför de inte hade en 

hållbarhetsredovisning menade de att det var en självklarhet att inte kommunicera ut det och 

att de inte ville skylta med sitt CSR-arbete. Ändå pratade respondenten på Företag C om 

transparens och om att de inte har några hemligheter. Dessa motstridigheter visar på att 

Företag C inte riktig är fullt uppriktiga och öppna med hur de arbetar. Detta kan kopplas till 

kontroll över den bakre regionen, vilket hindrar respondenten att uttala sig om arbetet för 

mycket. Det verkade som att Företag C inte heller var helt säkra på vilken definition av 

situationen de eftersträvade, eller vilka intryck de skulle överföra.  

Man kan alltså utifrån denna studie se att modeföretag försöker styra allmänhetens intryck på 

liknande vis. De försöker även att framstå som etiskt korrekta och ansvarsfulla företag.  

Olikheterna på hur välutvecklat och hur mycket företagen kommunicerar ut CSR-arbetet 

skulle kunna bero på hur mycket de har synts i media. Man kan se att företag som syns 

mycket i media blir mer utsatta och synade av allmänheten. Därav måste de ha ett mer 

utvecklat CSR-arbete, mycket på grund av att de vill undvika negativ publicitet, att bli 

utpekade i media samt för att reducera risken att förlora kunder.  

En intressant upptäckt, som även tidigare forskning belyst, är företagens motivation till att 

attrahera arbetskraft genom ett aktivt CSR-arbete. Branco och Rodrigues (2006) menade att 

företag, genom CSR, kan förbättra sitt rykte och därmed attrahera arbetskraft och öka 

motivationen på arbetsplatsen. Två av företagen i denna studie var medvetna om denna 

strategi, vilket vi tror att många andra företag använder sig av. Detta kan bero på att 

arbetssökande ställer allt högre krav på arbetsplatser. Det har blivit viktigare för individer att 

arbeta på ett företag de trivs på. En aspekt av CSR är att företag tar hänsyn till deras 

intressenter, och därav de anställda. Man vill arbeta på ett snällt företag som vill göra gott och 

tar ansvar.  
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CSR-arbete är även kopplat till risker. Företagen i denna studie har uttryckt riskreducering 

eller riskhantering och CSR:s roll i detta. Som tidigare nämnts förespråkar Husted (2005) att 

CSR kan ses om ett alternativ till en organisations riskhantering. Man kan se att företagen 

använder sig av CSR för att undvika negativ publicitet och som en riskreducering. Detta kan 

kopplas till den kontroll de försöker hålla över informationen som allmänheten får om dem.  

Carrolls definition av CSR anser vi är en standarddefinition. Om företagen tagit alla aspekter i 

Carrolls pyramid under beaktande så kan man anse att de har ett acceptabelt CSR-arbete i den 

bemärkelsen att de har tagit hänsyn till dess aspekter. Anledningar till att företag satsar på 

CSR och varför det är viktigt är kopplat till Carrolls CSR-pyramid då den teorin tar upp dessa 

aspekter separat.  

En ekonomisk aspekt av CSR är bland annat att leverera en vinst åt ägarna. I denna studie har 

de företag som är börsnoterade tagit hänsyn till ägare, genom att rikta in sin hållbarhetsrapport 

till bland annat den intressentgruppen för att de ska få insyn i företagens arbete. Det ligger ett 

vinstkrav på de börsnoterade företagen, från ägarna, vilket kan kopplas till det som Clarkson 

(1995) menade med att företagens överlevnad är kopplat till deras förmåga att skapa 

tillräcklig tillfredsställelse för de olika ägandegrupperna. Även Siltaoja (2006) menade att 

företagens handlingar bedöms av olika intressegrupper och därav konstrueras deras anseende 

på olika sätt av olika intressenter. Eftersom de börsnoterade företagen poängterade ägarnas 

intressen kan man se att de försöker tillfredsställa dem genom exempelvis tillräcklig insyn i 

CSR-arbetet.  

Den ekonomiska aspekten ligger som grund för hela CSR arbetet, utan ekonomiska resurser 

kan det vara svårt för ett företag att lyckas med att arbeta med dessa frågor. Det kostar pengar 

att ha en bra arbetsmiljö och utveckla anställda, vilka är en intressentgrupp. Att inte vara aktiv 

i CSR-arbetet kan få negativa ekonomiska konsekvenser genom att exempelvis kunder inte 

vill köpa vissa produkter som de inte anser är etiskt producerade. Man kan tjäna pengar 

genom att inte vara aktiv med CSR eftersom det ligger en investeringskostnad i det, men man 

kan även genom CSR-arbete göra så att kunderna ska köpa mer, vilket blir en 

lönsamhetsfråga. Detta menade även Porter och Kramer (2006) som förespråkade att CSR 

kunde arbetas in i verksamhet så att det skulle fungera som en konkurrensfördel. Ett företag 

utan tillräckliga ekonomiska resurser har inte råd att anställa kompetent personal, eller satsa 

på dyrare och mer miljövänliga produkter. Att använda det mer miljövänliga och etiskt 

korrekta sättet att arbeta kostar pengar.  
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Företagen i denna studie är medlemmar i organisationen BSCI, vilket innebär att de har en 

uppförandekod som kräver att företagen tar hänsyn till olika produktionssätt, som exempelvis 

kemikaliehantering eller etiska arbetsförhållanden. CSR handlar även om att man ska ta 

ansvar för de konsekvenser som företagets aktiviteter och handlingar orsakar. Företagen i 

denna studie uttrycker ett ansvar gentemot miljön och betonar den stora miljöaspekten av 

CSR. Lagkrav ligger, som företagen i denna studie uttryckt det, som en lägsta nivå. Sedan kan 

olika företag välja om de vill gå längre än så. Detta är kopplat till etik och moral. Etiken har 

för intervjupersonerna som innebörd att gå längre än vad lagen kräver för att leva upp till krav 

som finns i samhället. Den filantropiska aspekten av CSR, som även Carroll ser som frivillig, 

uppfattas olika av olika företag. Därför kommer organisationer att satsa olika mycket på 

välgörenhet beroende på hur starkt de tycker att det filantropiska är kopplat till CSR arbetet.  

Eftersom studien har utgått från Carrolls aspekter av CSR har vi kunnat se likheter och 

skillnader i hur företagen i denna studie förhåller sig till dessa. Exempel på detta är, som 

nyligen nämnts, den filantropiska aspekten av CSR.  

Utifrån Goffmans teori om intrycksstyrning och Carrolls teori om CSR kan man inte 

undersöka om företagen faktiskt är genuint intresserade av CSR-arbetet eller om de använder 

sig av det för att det uppfattas som ett krav eller som intrycksstyrning. I intervjuerna framkom 

det att intervjupersonerna faktiskt hade ett intresse för dessa frågor, speciellt kring miljö, men 

teorierna är begränsade så vi kan inte se äktheten på företagen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi tror att intrycksstyrning med hjälp av CSR inte bara används inom modebranschen, utan att 

det troligtvis även används i andra branscher som har ett CSR-arbete. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka CSR:s koppling till intrycksstyrning i andra branscher, om de 

använder sig av andra metoder och vad de eftersträvar för definitioner av situationen samt om 

det finns likheter med de metoder som används av företagen i denna studie. Vidare kan man 

även undersöka, genom ett ryktes-index, hur intressenters ryktesuppfattningar av företag som 

har ett aktivt CSR-arbete faktiskt ser ut. Det skulle även vara intressant att se hur 

ryktesuppfattningar av företag inom samma bransch med ett aktivt CSR-arbete kontra företag 

utan CSR-arbete, skiljer sig.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Carroll 

Varför anser Ni som CSR-ansvariga att CSR är viktigt och varför väljer ni att satsa på det? 

Hur förhåller Ni er till den ekonomiska aspekten av CSR? Till exempel det ekonomiska 

ansvaret om att göra en godtagbar vinst. På vilket sätt har ni tagit denna fråga under 

beaktande? 

Hur förhåller Ni er till den juridiska aspekten av CSR? Vi syftar då på det juridiska ansvaret 

gentemot samhället. Bedriver Ni era ekonomiska mål inom ramen för lagen?  

Hur förhåller Ni er till den etiska aspekten av CSR? Med detta syftar vi på hänsyn till 

samhällets normer och värderingar. På vilket sätt har Ni tagit denna fråga i beaktande? 

På vilket sätt gör Ni företaget till en god samhällsmedborgare? Ägnar företaget sig åt 

välgörenhet?  

Företagsimage 

Har Ni några strategier som Ni använder er av gällande ovanstående aspekter av CSR? Vad 

har ni isåfall för mål med dessa strategier? Kan dessa strategier medvetet, genom CSR, skapa 

en bättre företagsimage? 

Tror Ni att CSR-arbetet påverkar företagets anseende och image, i så fall på vilket sätt 

Policys 

Hur anser Ni att Ni arbetar med CSR och inom vilka av verksamhetens områden? 

Hur har Ni tänkt när ni satte upp era CSR-policys? 

Hur har Ni tänkt kring det ni tagit med i er CSR-rapport/hållbarhetsredovisning? 

Organisationskultur 

Hur ser relationen ut mellan företagets värderingar och CSR? 

Vad har CSR för påverkan på vilka värden som lyfts upp i företaget? 

Goffman 

Hur ser Ni på relationen mellan kravet från kunder samt samhället och CSR? Ser Ni CSR som 

ett svar på kraven utifrån? 

Har era anställda tystnadsplikt? 

Hur ser ni på anställda gällande lojalitet? 

Känner ni till EU:s riktlinjer om CSR och anser ni att de efterföljs på ert företag? 


