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                                Sammanfattning 
 

CSR har växt fram i samband med att ansvarslöst företagande 

uppmärksammat och allmänhetens medvetenhet kring sociala frågor ökat. En 

del småföretag i textilindustrin har positionerat sig som etiska och 

miljövänliga. Ledarna i dessa småföretag har styrt företagen utifrån 

värderingar som är kopplade till deras personliga värderingar. Syftet med 

studien är att belysa hur små modeföretag som implementerat CSR i 

konkurrensstrategin hanterar problemen som uppstår vid ledarens avgång. 

För studien har en kvalitativ undersökning valts. I studien intervjuas 

grundarna för tre modeföretag; Dem Collective, Righteous Fashion samt 

Bergman Sweden AB.  Slutsatsen är att småföretagen har en företagsfilosofi 

som grundar sig på mänskliga rättigheter och miljöetik. Företagsledarna för 

respektive företag är intresserade av att värderingarna ska fortleva i 

företaget. Företagen ställer krav på att den efterträdande ledaren engagerar 

sig i etiska frågor och arbeta proaktivt med CSR strategier, en ledarstil som 

matchar den transformativa ledaren. De anställda engageras, utbildas och 

delar företagets värderingar . Det är genom att engagera de anställda i 

företagets vision och värderingar som de kan sträva efter att upprätthålla 

företaget värderingar även i när ledaren inte är i kvar i företaget. 

 

 

 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), etik, ledarskap, konkurrensstrategi, mode. 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

                                          Abstract 

 
CSR has emerged in connection with the attention of irresponsible business 

enterprise and increased public awareness of social issues.  Some small 

companies in the textile industry have positioned themselves as ethical and 

environmentally friendly. The leaders in these small companies have driven 

the company based on their own values. The purpose of this study is to 

illustrate how small fashion companies that implement CSR as a competitive 

strategy deal with the problems that arise due to the leaders’ resignation.  For 

this study a qualitative study has been selected.  The study includes 

interviews with founders of three fashion companies; Dem Collective, 

Righteous Fashion and Bergman’s Sweden AB. This study concludes that 

the small companies have a corporate philosophy based on human rights and 

environmental ethics. The leaders of each company are interested in keeping 

the values in the company even after leaving the company. The companies 

demand that the next leader is committed to ethical issues and works 

proactively with CSR strategies, a leadership style that matches the 

transformational leader. The employees are engaged, trained and share the 

company values.  Engaging the employees in the company’s vision and 

values leads to the employees striving to maintain the company values even 

when the leader is not present in the company. 
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1 Introduktion 

 

Detta avsnitt inleds med en introduktion av ämnet och utmynnar i en problemdiskussion  

som i sin tur leder till problemställningen. Problemställningen ligger till grund för  

hela uppsatsen. Vidare presenteras syftet och en större bakgrundsinformation kring  

ämnet ges. 

 

Vad innebär samhälls ansvar för företagen? Forskarna och företagen har i flera decennier 

strävat efter att komma överens om en gemensam definition av detta breda begrepp som 

oftast benämns Corporate Social Responsibility. Begreppet CSR växte fram i samband med 

att företagens ansvarslösa agerande uppmärksammades och allmänhetens medvetenhet kring 

sociala frågor  samt misstro mot ett flertal företag ökade (Borglund et al., 2009). Inom vissa 

branscher har arbetet med CSR utvecklats tidigt och en pådrivande faktor var intressenterna, 

det vill säga strategiskt viktiga parter, som kritiserade branscherna. Textilbranschen är en av 

dessa branscher som granskats och kritiserats av media samt av konsumenter. Detta har 

resulterat i att en del företag i samma bransch strategiskt börjat arbeta med CSR för att leva 

upp till konsumenternas förändrade preferenser. De senaste 10–15 åren har olika miljö-och 

människorättsorganisationer strävat efter att skapa förbättringar i kläd-och textilhandeln. 

Textilindustrin är en av de tre största förorenarna tillsammans med garverier och 

pappersmassefabriker (Swedwatch, 2007). För konsumenter har frågan om autenticitet och 

transparens blivit alltviktigare i samband med att de söker efter produkter och varumärke som 

möter deras förväntningar (Beard, 2008). Porter och Kramer (2006) argumenterar att 

företagen arbetar med CSR som en reaktion mot hot istället för att se möjligheterna med det. 

Med strategisk CSR utvecklas ett ömsesidigt förstärkande förhållande mellan framgång i 

företaget och framgång i samhället. Ju starkare bundet en social fråga är till bolagets 

verksamhet, desto större möjlighet har företaget att utnyttja sina resurser och kapacitet och 

därmed bidra till nytta för samhället (Porter & Kramer, 2006).     CSR har också de senaste 

åren diskuterats som en strategisk möjlighet som öppnar upp för innovation och möjlighet att 

konkurrera med nya produkter som matchar kraven och behoven hos allmänheten. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Porter och Kramer (2006) menar att strategisk CSR handlar om att välja en unik position, att 

göra saker annorlunda från sina konkurrenter och därmed differentiera sig. En del mindre 

företag i klädindustrin har upptäckt de strategiska möjligheterna som CSR erbjuder. De 

strategiska möjligheterna har inneburit att dessa företag differentierat sig, det vill säga att de 

på ett unikt sätt skiljt sig från andra företag i branschen.  Porter och Kramer missar att 

förklara en viktig aspekt för de företag som arbetar strategiskt med CSR.  Dessa företag som 

lyckats med integration av CSR i kärnverksamheten är beroende av CSR strategiernas 

fortlevnad eftersom de inte bara utgör en viktig del av verksamheten utan också en del av 

konkurrensstrategin som gör de unika från andra företag. Det finns därmed en anledning för 

dessa företag att behålla kvar sina strategier som kopplas till kärnverksamheten. Porter och 

Kramer missar att förklara hur dessa strategier ska utarbetas för att de ska fortleva i företaget. 

Utformningen av strategierna är företagsledarens ansvar samtidigt som ledaren är intresserad 

av att främja företagets anseende med hjälp av CSR (Waldman et al., 2006). Ledaren kan 

engagera företaget i CSR aktiviteter med utgångspunkt från sina etiska och moraliska 

värderingar (ibid.). Företagets strategier, inklusive CSR strategier, kan påverkas av 

företagsledarens värderingar.  Waldman et al (2006) forskning visar att ledarstilen har 

inverkan på vilka CSR strategier som utformas i företaget. Det som inte framgår i 

forskningen är huruvida storlek på företaget underlättar för företagsledaren att utifrån sina 

värderingar utforma CSR strategier. Enligt Marchesnay (1998) kan företagsledarens 

personliga mål i småföretagen likställas med företagets mål. Även Wiklund (2001) belyser 

företagsledarens roll i små och/eller medelstora företag.  Ledarens beslut har stor inverkan på 

företagets handlande eftersom ledaren och företaget är nära sammankopplade (ibid.). 

Wiklund anser att ledarens motivation har en direkt påverkan på företagets strategier. 

Företagets beroende av individen blir stort. Marchesnay (1998) och Wiklund (2001) 

uppmärksammar inte att den nära sammankopplingen mellan företagsledaren och företaget 

kan bli problematisk när ledaren inte längre finns kvar i företaget. Detta blir särskilt 

problematiskt om ledaren utgått från sina värderingar för att utforma CSR strategier som 

Waldman et al (2006) forskning visar.  Grundarens engagemang har varit viktiga för de 

småföretag i modebranschen som differentiera genom att tillämpa CSR strategier. Företagets 

grundare som även agerar som företagsledaren i småföretagen, har värderingar samt ledarstil 

som vävts in företagets kärna. Det problem som inte belyses i de tidigare forskningarna är hur 
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dessa småföretag kan försäkra sig att strategierna och värderingarna fortlever även när 

ledaren inte är kvar i företaget. Denna dynamiska interaktion mellan ledarskap, värderingar 

och konkurrensstrategi kan kräva en plan för att i fortsättningen garantera samspelet även hos 

den efterträdande ledaren. 

 1.3 Problemformulering 

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi formulerat en problemställning: 

 

� Hur hanterar de små modeföretagen problemen som uppstår vid ledarens avgång? 

 

För att kunna besvara den här problemställningen har vi ett antal delfrågor:  

 

� Vilka värderingar samt vilken ledarstil har företagsledaren? 

� Vilka konkurrensfördelar får företagen genom CSR strategierna? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa hur små modeföretag som implementerat CSR som en 

konkurrensstrategi hanterar problemen som uppstår vid ledarens avgång.  Med denna studie 

vill vi producera ett forskningsbidrag för vårt forskningsområde genom att inhämta kunskap 

från praktiken. Denna studie blir då mest intressant för företag som står inför liknande 

problematik med att behålla en viktig strategi i företaget utan ledaren som besitter den 

livsviktiga kunskapen. Studien är även relevant för akademiker som vill få en större insikt i 

hur relationen mellan CSR strategier och ledarens egna värderingar kan påverka ett företag. 

1.5 Vad är CSR? 

 

Fyra typer av socialt ansvar utgör totalt CSR, Corporate Social Responsibility, enligt Carroll 

(1991); det filantropiska, etiska, juridiska samt ekonomiska samhälls ansvaret. Dessa fyra 

kategorier eller komponenter av CSR skildras som en pyramid i artikeln. För den 

filantropiska inriktningen betyder samhälls ansvar att vara en god samhällsmedborgare samt 



 8

att förbättra livskvaliteten. Det etiska betonar individens skyldighet att göra det rätta, att vara 

rättvis samt undvik skada. Med juridiskt avser att individen har ett ansvar att följa 

lagstiftningen som uttrycker samhällets definition av vad som är rätt och fel. Längst ned i 

pyramiden finns den ekonomiska betydelsen för ansvar, det är att vara lönsam. Det utgör 

grunden som de tre övriga byggs upp ifrån. Carrolls modell utformades under tidiga 90-talet, 

sedan dess har det hunnit ske förändringar som påverkar företagsklimatet.  Enligt Granqvist 

(2009) handlar företagens sociala ansvar om att driva en verksamhet på ett sådant sätt att 

företaget ses som en god samhällsborgare. Vidare beskriver Granqvist (2009) att ansvar i 

grund och botten handlar om att svara på de krav som ställs på oss som individer men också 

som företag. Människor har makt över varandra på så sätt att vi kan påverka hur omvärlden 

upplevs. Denna makt är grund till vårt ansvar och ju mer makt vi har, desto större krav på 

ansvar har vi. CSR går ett steg längre än att ta ansvar. Företagen i denna benämning tar 

ansvar utöver vad lagen kräver vilket betyder att företagen frivilligt bidrar till en 

samhällsförbättring. Företagens ansvarstagande handlar idag mer följa lagarna samt leva upp 

till kundernas förväntningar. Frivillighet innebär att företagen själva bestämmer hur och vad 

företaget kommer att kommunicera vilket får konsekvenser. Ett problem som uppstår med 

CSR rapportering är att företagen kan ge tomma löften som ett sätt att förbättra sitt 

varumärke. Granqvist (2009) beskriver att de värderingar och uppförande koder som företag 

har, som kommuniceras internt och externt, inte är av något värde om inte de följs upp så att 

de även praktiseras.  

 

Företagen kan i sin relation till sina intressenter, i frågan om socialt ansvarstagande, välja att 

agera proaktivt eller reaktivt. Med proaktivt menas att företagen inte väljer att arbeta med 

socialt ansvarstagande som en reaktion på negativa påtryckningar från olika grupper utan att 

de arbetar kontinuerligt med CSR på det sättet att de ser en möjlighet för tillexempel en ny 

innovation (Grafström et al., 2008). I en sådan situation är företagen med och påverkar 

kravbilden som intressenterna ställer (ibid.). En del företag har agerat reaktivt, det vill säga 

relationen till socialt ansvarstagande har inneburit att bemöta kritik som framförts av 

intressenter. Enligt Granqvist (2009) så är det lätt för företag att reagera istället för att agera 

om man hela tiden fokuserar för mycket på vad som är fel. Företagen glömmer att blicka 

framåt med nyfikenhet och fundera på hur man kan göra största möjliga nytta för både 

företaget och samhället.  
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1.5.1  Strategiskt CSR 

 

Porter och Kramers (2006) har ökat kunskapen om att CSR aktiviteter bör ses som mer än en 

kostnad eller god gärning. Det kan också utgöra en källa för innovation, möjligheter och 

konkurrensfördelar. Strategisk CSR handlar om att välja en unik position – att göra saker 

annorlunda från konkurrenterna. Strategisk CSR utvecklar ett förhållande i vilket framgången 

för företaget och framgången för samhället blir ömsesidigt förstärkande. Ju starkare bundet 

en social fråga är till företagets verksamhet, desto större möjlighet har företaget att utnyttja 

sina resurser och kapacitet och därmed bidra till nytta för samhället (ibid.). Problematiken 

som Porter och Kramer (2006) ser med att företagen inte agerar enhetligt med eftertanke 

kopplat till strategi är att företagen missar möjligheter. Porter och Kramer (2006) menar inte 

att företag kan lösa alla problem som existerar i samhället, utan de menar att företagen måste 

välja relevanta frågor för den verksamhet de driver. För att avgöra detta borde företagen 

sortera sociala frågor i tre kategorier som representerar hur relevanta frågorna är för 

verksamheten. Generiskt sociala frågor; frågor som inte påverkas av företagets verksamhet 

eller den långsiktiga konkurrensen. Värdekedjans sociala konsekvenser; sociala frågor som 

påverkas av verksamhetens aktiviteter. Sociala dimensionerna av konkurrenssituationen; 

sociala frågor i den yttre miljön som påverkar ett företags konkurrenskraft på platser där det 

är verksamt. Från Porter och Kramers får vi, med andra ord, kunskapen om att ett företag som 

lyckas strategiskt integrera CSR i sin kärnverksamhet har möjlighet att urskilja sig från sina 

konkurrenter och att bidra med sina resurser för samhällets bästa.  Porter och Kramer missar 

däremot en intressant aspekt. Dessa företag som lyckats med sin integration är beroende av 

att CSR strategierna ska fortleva eftersom de utgör inte bara en del av kärnverksamheten men 

också en del av konkurrensstrategin som gör de unika från andra företag. Det finns med andra 

ord, en anledning för dessa företag att behålla kvar sina strategier som kopplas till 

kärnverksamheten. Hur dessa företag ska uppnå en kontinuitet i CSR strategierna som utgör 

en del av konkurrensstrategin, är inte något som framgår. 

1.5.2 Kritik mot CSR 

 

Friedman (1970) presenterade tidigt ett annat perspektiv på vad som skulle utgöra företagets 

samhälls ansvar.  Enligt Friedman har företag inte ett ansvar mot samhället, endast människor 
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kan ha det ansvaret.  Företagsledare kan på individ nivå känna ett personligt ansvar och kan 

frivilligt engagera sig i olika filantropiska ändamål. Företagsledaren kan donera en del av sin 

egen inkomst till frågor som denne betraktar värdiga men detta gäller endast den egna 

inkomsten och inte företagets vinst. CSR är därmed enligt Friedman ett ansvar för individen 

och inte för företaget. Företagets ansvar och därmed företagsledarens uppgift, är att maximera 

företagets vinst som sedan ska användas för att gynna ägarna eller aktieägare (ibid.).  

Friedman argumenterar därför emot att företagets vinst ska användas för sociala frågor som 

företagsledaren vill driva. Detta sociala ansvar minskar avkastningen till viktiga aktörer för 

företaget nämligen aktieägarna. Det ansvar som företaget har mot samhället är därmed att 

maximera sin vinst.  

1.6 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskningar har bland annat behandlat CSR som en strategisk möjlighet för företag 

att konkurrera med nya produkter som matchar kraven och behoven hos allmänheten. 

Quairel-Lanoizelée (2011) har likt Porter och Kramer en forskning som behandlar strategisk 

CSR. Skillnaden är att Quairel-Lanoizelées forskning belyser mer CSR och dess koppling till 

konkurrens. I denna forskning identifieras två skilda CSR strategier vid en 

konkurrenssituation: en traditionell upplyst CSR strategi och en symbolisk CSR strategi. Den 

först nämnda strategin syftar till att öka lönsamheten genom att förbättra effektivitet med 

hjälp av till exempel innovation, återvinning och sparningar i konsumtion. Strategin 

möjliggör lansering av produkter som möter ny efterfrågan från marknaden eller förändra 

denna efterfråga genom innovation i produkt eller tjänst (ibid.). Den andra strategin som 

Quairel-Lanoizelée (2011) identifierat är den som syftar till att arbeta med CSR för att 

förbättra företagets  rykte. Om strategin tillämpas på den globala konkurrensen kan den leda 

till att företaget får legitimitet och gott rykte. Enligt Quairel-Lanoizelée kan den 

förstanämnda strategin använda CSR för att ge ökad värde till sina konsumenter i jämförelse 

med konkurrenterna. Forskaren sätter också CSR och konkurrens i ett större sammanhang. 

Enligt Quairel-Lanoizelée är det troligt att avtal mellan konkurrenter i samma bransch bidrar 

till att institutionalisera värderingar som associeras med hållbar utveckling. Detta skapar nya 

marknadsförhållanden i vilket konkurrenter följer allmänt accepterade internationella lagar 

eller avtal som förespråkar bredare vision av vad som utgör företagens samhällsansvar (ibid.). 

I den här kontexten blir värderingarna institutionaliserade och därmed ses inte CSR policys 
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som ett sätt att skapa konkurrensfördel utan mer som ett sätt att överleva och skaffa 

legitimitet i de förändrade förhållandena. Forskningen behandlar externa faktorer som kan 

påverka de företag som differentierat sig genom CSR strategier. Det som behöver utforskas 

vidare är interna faktorer som kan påverka företagens konkurrensstrategi. Dessa företag ska 

befinna sig i en industri likt den Quairel-Lanoizelée beskriver, nämligen i en industri med 

starka diskussioner om företagens ansvar samt regleringar i form av internationella lagar eller 

avtal. Det är inte endast externa förändringar som tillexempel att fler konkurrenter arbetar 

med CSR, som påverkar företagens konkurrensstrategi. Interna förändringar i form av byte av 

ledarskap eller strategi, kan likväl påverka differentieringen. 

 

Waldman et al (2006) har i likhet Quairel-Lanoizelées forskning studerat strategisk CSR. 

Skillnaden ligger i att denna forskning uppmärksammar ledarens roll vid utformning av 

strategierna. Enligt Waldman et al (2006) är det företagsledarens ansvar att utforma företaget 

strategier men samtidigt är ledaren intresserad av att främja företagets bild med hjälp av CSR 

(ibid.). De kan engagera företaget i CSR aktiviteter med utgångspunkt från deras etiska och 

moraliska värderingar (ibid.). Waldmans et al (2006) forskning visar att strategisk CSR har 

en nära korrelation med den transformativa ledaren som attribuerats intellektuellt stimulation, 

det vill säga en ledare som riktar sina åtgärder mot att förändra medvetenheten kring ett 

problem och dess lösning samt övertygelse och värderingar hos sina anhängare (ibid.). Dessa 

ledare strävar inte efter att endast vidta CSR åtgärder utan också riktar sin fokus på 

strategiska frågor som är relevanta för företaget (ibid.). Dessa ledare förstår att CSR i 

praktiken kan integreras i företagets strategier och att de kan med sitt ledarskap genomföra 

integrationen. Styrelsen kan genom att grunda sina beslut på individens förmåga att 

visualisera svårigheterna med CSR och dess tillämpning i praktiken, utse en VD som 

försäkrar att företaget i fortsättningen engagerar sig alltmer i olika CSR aktiviteter (ibid.). De 

utgår alltså från en viss ledarstil för att garantera att företaget fortsätter erbjuda liknande CSR 

strategier. Forskningen har begränsningar i form av att det empiriska resultaten är baserat på 

litet urval av företag och därför skulle ett större urval föredras om slutsatserna ska 

generaliseras. Resultatet bidrar däremot till att vidare forska kring ledarens roll vid 

utformningen av CSR strategier. I forskningen har ledaren förmågan att koppla CSR med 

strategiskt relevanta frågor företaget. För att integrera strategiskt viktiga frågor för företaget 

är det intressant att veta ledarstilens betydelse för utformningen långsiktiga strategier som 

företaget gynnas av i sitt arbete med CSR. Ytterligare en intressant aspekt som saknas i 
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forskningen är om ledarens förmåga att med hjälp av sina värderingar utforma CSR strategier 

underlättas i mindre företag än i större. I småföretagen finns det färre anställda och kanske ett 

utrymme för ledaren att med sina värderingar påverka företagets CSR strategier. Ledarens 

roll i dessa företag behöver utforskas mer.  

2 Problemområde 

I detta avsnitt sätts problemområdet i ett större sammanhang samtidigt som vi presenterar 

information som är viktig för förståelse av uppsatsens inriktning. Detta avsnitt utgör 

tillsammans med teorin utgångspunkten för analysen. 

2.1  Klädindustrin 

 

I klädindustrin råder det hård konkurrens om produktionen och företag konkurrerar med 

kvalité eller pris. För de företag som valt att konkurrera med lägre priser innebär det att 

konstant sänka sina kostnader (Fair trade, 2005). De sänkta kostnaderna kan innebära 

minskade löner och sämre arbetsförhållande för fabriksanställda speciellt i 

utvecklingsländerna där arbetskraft är billig. 

 

�����������	�
��������������������������

Klädindustrin domineras i stort av små och medelstora företag och textilproduktionen är 

arbetskraftsintensiv. På senare år har den mediala uppmärksamheten främst gällt dåliga 

arbetsförhållanden för fabriksanställda i form av låga lönerna, barnarbete, långa arbetstimmar 

och rätten att fackligt organisera sig. Företagens agerande i länder med sämre skydd för 

anställda har gjort att fokus har hamnat på CSR i klädindustrin. Det finns inga bindande 

regler för hur företag ska agera (Johansson, 2006). Det finns däremot internationella 

deklarationer och konventioner som syftar till att vägleda företagen för att de ska ansvara för 

mänskliga rättigheter och miljö (ibid.).  Några exempel är Förenta Nationernas deklaration 

om mänskliga rättigheterna samt International Labour Organizations (ILO) 

trepartsdeklaration som antagits av multinationella företag, regeringar, arbetsgivare- och 

arbetstagarorganisation som syftar till att reglera områden som utbildning, sysselsättning och 

arbetsvillkor (ibid.). I industrin talas det om två löner med olika betydelse. Minimilönen är 



 

13 

 

den minsta summa lön som en anställd lagligt kan tjäna per arbetstimme, dag eller månad för 

heltidsarbete (Steindal, 2009). Minimilönen har oftast i diskussionen om klädindustrin 

behandlats som en lön som inte är tillräcklig stor för att täcka grundläggande behov för den 

anställde eller dens familj (ibid.). Begreppet levnadslön används därför som en lön som är 

tillräckligt hög för en anställd och dennes familj att leva på (ibid.). Begreppet representerar en 

moralisk och ekonomisk minimistandard som ska möjliggöra för den anställde att täcka 

grundläggande behovs så som mat, rent vatten, kläder, husrum och utbildning (ibid.). De 

företag som benämns etiska i industrin är därför de företag som erbjuder goda 

arbetsförhållanden och levnadslön för fabriksanställda. CSR i klädindustrin innebär därmed 

att företagen erbjuder goda villkor utöver vad lagen kräver.  

 

�����������	
�������������	
�����

I klädindustrin finns det ett stort fokus på konventionell bomull och om industrin istället ska 

använda ekologisk bomull för att minska påverkan på miljön (Naturskyddsföreningen, 2008). 

Världens mest besprutade och mest vattenkrävande grödan är bomull. En stor del av 

bomullen är också genmodifierad (ibid.).  För att odla den ekologiska bomullen används inte 

kemiska bekämpningsmedel, genmodifierade grödor eller konstgödsel. Ekologiska bomullen 

står idag för några procent av världens bomullsodlingar trots den senaste tidens ökade 

efterfrågan (ibid.). I samband med att ekologisk bomull odlas, uppmärksammas odlarna om 

att de sparar genom att inte behöva köpa in kemiska produkter och insatsvaror.   

2.2 ”Ekologisk mode” - ökad utbud och efterfrågan 

 

Problematiken kring textilier har under 90-talet hanterats som en hälsofråga för 

slutanvändaren och inte som en miljö-och arbetsmiljöfråga (Naturskyddsföreningen, 2007). 

Trenden har vänt under de senaste årens rapporteringar om miljökonsekvenserna av 

bekämpningsmedel som används vid odling och arbetarnas utsatthet i fabrikerna. 

Konsumenternas medvetenhet om effekten av deras konsumtion för både miljö och 

människor har ökat (Beard, 2008). Det har bidragit till ökad efterfrågan och utbudet av etiskt 

och miljömässigt producerade kläder. Det är främst bland nyetablerade småföretag som man 

hittar kläder som producerats på ett tillvägagångssätt som visar hänsyn till etiska faktorer som 

arbetsförhållande för odlare, fabriksanställda och för miljön. Dem Collective, Camilla 
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Norrback och Johanna Hofring är exempel på varumärken som haft stora framgångar i New 

York med hjälp av fokuset på frågor rörande socialt ansvar (Naturskyddsföreningen, 2007).  

Augustinsson och Brisvalla (2009) menar att tiden då naturresurserna sågs som oändliga är 

förbi. Detta beror på den globala miljökrisen och tillståndet i världen som tvingar människor 

att förändra sig själva, sitt synsätt och ekonomins lagar. Detta har skapat en plattform för att 

nya innovativa och hållbara företag ska kunna växa allt starkare. Dessa är det nya näringslivet 

som utmanar den rådande logiken i företagsvärlden och har potentialen att hitta framtidens 

lösningar (ibid.). Det finns redan stora insatser från de nordiska modeinstitutionerna att med 

hjälp av olika projekt få modebranschen att agera mer ansvarsfullt med omtanke för 

människor och miljö.  De stora modekedjorna engageras till att agera med mer hänsyn till 

människor och miljö. Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) är ett av dessa projekt som 

syftar till att vara ett verktyg och ge yrkesverksamma i modebranschen ett forum för att 

diskutera om de hinder som finns i arbetet mot hållbarhet och transparens.   

2.3 Ökad medvetenhet ökar behovet av transparens 

 

För konsumenter har frågan om autenticitet blivit allt viktigare i samband med att de söker 

efter produkter och varumärke som möter deras förväntningar (Beard, 2008). För de etiska 

modeföretagen har frågan om att bevisa autenticitet och transparens inneburit en viktig 

ingrediens för positioneringen i branschen. En del marknadsledande modeföretag har 

kritiserats för avsaknaden av transparens när det gäller förhållanden i vilket kläderna 

tillverkas. Beard (2008) menar att behovet av transparens kommer fortsätta att vara 

betydelsefullt, inte endast för kortsiktig risk hantering i form av PR men också på lång sikt 

för den ekonomiska hållbarheten hos företaget.  Detta betyder att företagen kan utan 

transparens förlora lojala kunder som skapar lönsamhet i företaget. De företag som valt att 

positionera sig som etiska behöver bevisa att deras arbetssätt är mycket mer än 

marknadsföring eller varumärkesbyggande handling. Enligt Beard (2008) behöver företagen 

koncentrera sig på att integrera arbetssätt och uppvisa dessa för alla i företaget oavsett om det 

är anställda, leverantörer, aktieägare eller kunder. Engagemanget hos grundarna för de etiska 

modeföretagen är viktigt för realiseringen av eko-mode (ibid.). Ansvaret ligger även hos dem 

för att säkerställa att budskapet om äktheten förmedlas till allmänheten. Om budskapet inte 

förmedlas finns det risk att förlora engagemanget hos konsumenterna (ibid.). För att eko-

modet ska växa och utvecklas från att vara en nisch till den breda marknaden behöver mode 
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företagen designa kläderna som i första hand är stilfulla och etiska som ett extra värde för 

konsumenten (ibid.). Lojaliteten är starkt kopplat till varumärket och är en viktig aspekt som 

kan avgöra lönsamheten hos dessa nischade företag.  

 

Företagen i klädindustrin står inför en rad olika utmaningar, ett av dessa är att ha tillsyn över 

sin produktion. Svårigheten uppstår när företaget ska garantera att alla dess underleverantörer 

agerar utifrån etiska och miljömässiga principer. Företag som inte har tillsyn över 

produktionen kan riskera att påverka sitt varumärke under en lång tid (Augustinsson & 

Brisvall, 2009). Varumärket har betydelse för företagets anseende och förmåga att väcka 

reaktioner hos kunder samtidigt som det finns en ekonomisk koppling vid tillexempel 

association med negativa händelser kan varumärkesvärdet minska. 

2.4   Ledarens roll i småföretag 

 

Enligt EU definieras småföretag som företag med 10-49 anställda (ec.europa.eu). Företag 

med färre anställda benämns som mikroföretag. 

 
Småföretagen har vanligen en lokal marknad och ledningen hanteras av vanligen en person 

med ett fåtal medarbetare, ägaren är vanligtvis också företagsledaren (Andersson, G. 1979). 

Vidare förklarar Andersson att ägaren/företagsledaren känner ofta en stark samhörighet med 

småföretaget.  Detta är en förenkling av vad som kännetecknar småföretag och behöver 

därför inte stämma in på alla småföretag. Wiklund (2001) menar att det speciellt är i små 

och/eller nya företag som ledarens agerande har stor inverkan på företagets handlande 

eftersom ledaren och företaget är nära sammankopplade. Wiklunds fastställer i forskning att 

ledarens motivation har en direkt påverkan på företagets strategier. Ledarens värderingar som 

utgör de personliga mål i småföretag kan likställas med företagets mål (Marchesnay, 1998) 

vilket visar på hur starkt sammankopplad individen och företaget är. Den första efterträdande 

av grundaren inträffar när grundaren antigen avlider eller önskar att lämna företaget på grund 

av nya intressen eller pension (Rubenson  & Gupta, 1996). Tidigt efterträdande kan däremot 

förklaras som en process där styrelsen beslutar att det ligger i företagets bästa att grundaren 

avgår oavsett om grundaren fortfarande önskar att fortsätta bygga upp företaget (ibid.).  
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3 Teori 

 

I detta avsnitt presenteras de teorier som är relevanta för studien med ett kritiskt 

förhållningssätt. Dessa teorier ger en djupare förståelse för ämnet samt även en möjlighet att 

tillsammans med det empiriska resultatet i analysen avgöra hur de förhåller sig i praktiken. 

 

3.1 Ledarstil 

 
Denna teori utgörs av två olika ledarstilar, den ena benämns transformativt ledarskap och den 

andra transaktionellt ledarskap.  

 

 

 

 

�

�

�

�
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Transaktionellt ledarskap baseras på en logik där ledaren talar om för andra vad de ska göra 

och fattar beslut åt alla i organisationen. Transaktionella ledare är bra på att utforma reaktiva 

CSR mål och att motivera sina anhängare eller underordnade att nå ett visst mål för en grupp 

eller för organisationen (Jacobsen, 2005). Transaktionellt ledarskap är orienterat till att skapa 

inre effektivitet (Van Tulder & Van der Zwart, 2006).  Detta innebär att ledaren fokuserar på 

att utnyttja resurserna maximalt och skapa produktivitet. En transaktionell ledare placerar 

företagets egenintresse i centrum.  Fokuset ligger på att maximera vinsten.  

 

�

�
�����
������	��
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Transaktionellt ledarskap 

 
Reaktiv CSR 

 
Inre effektivitet 

 
Vinstmaximering 

Transformativt ledarskap 

 
Proaktiv CSR 

 
Yttre effektivitet 

 
Hållbarhet 

Figur 1. Transaktionell och Transformativ ledarskap 
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Transformativa ledarstilens logik ligger i att ledaren ständigt arbetar för att skapa en miljö där 

organisationens medarbetare motiveras till att bidra till förbättringar i företaget. Denna 

motivation kommer från att de känner sig inspirerade av möjligheten till ett bättre och nytt 

tillstånd. Den centrala uppgiften för denna typ av ledare är att skapa en värdemässig 

sammanhållning. Detta kan åstadkommas genom att ledaren formulerar en vision som 

kopplas till värden, söker efter nya möjligheter och ständigt arbetar för att göra förbättringar, 

ledaren försöker också aktivt att påverka omgivningen (Jacobssen, 2005).  Detta betyder att 

en sådan ledare som arbetar med CSR gör det proaktivt. Ledaren formar och implementerar 

en vision i organisationen som inkluderar en bredare syn på samhället och söker aktiv 

engagemang från sina primära intressenter (Van Tulder & Van der Zwart, 2006). Framgång 

hos transformerande ledarskap ligger i yttre effektiviteten. Transformativa ledaren ansvarar 

för samhället och inte bara det egna företaget. Ledaren vill skapa välfärd i samhället. Den 

transformativa ledaren formulerar ofta medvetet en vision och strategi som anspelar på 

emotionella känslor som även ger ett mervärde på sådant sätt samtidigt som ledaren är ett gott 

exempel. En brist i denna strategi är att tid krävs för förändring eftersom det är många 

personer som inkluderas i beslutsfattningen, som transformativ ledare vill man inkludera 

medarbetarnas åsikter och synpunkter innan man fattar ett beslut, detta gör att processen blir 

trög. 

 

När den transaktionella- och den transformativa ledarstilen beskrivs skiljs de tydligt åt. Detta 

skapar en bild av att de inte kompletterar varandra. När det gäller CSR verkar den 

transformativa ledarstilen associeras mer till något positivt och mer lämplig än den andra 

ledarstilen. Enligt Jacobsen (2005) finns det risker med att de olika ledarstilarna associeras 

med olika normativa synsätt. Detta leder till att de skapas en uppfattning om hur ledarskap 

bör utformas, ett korrekt sätt att agera, hur organisationer bör struktureras eller hur 

förändringsprocesser bör genomföras vilket ger fel uppfattning eftersom det ses som ”ända 

rätta vägen”(ibid.).   

3.2 Konkurrenstrategier 

 

Det är med dessa ord som Porter (2004, s. 3) förklarar betydelsen av konkurrensfördel: 
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“En konkurrensfördel är en fördel gentemot konkurrenterna som man fått genom att erbjuda konsumenterna ett större värde, 

antingen genom lägre priser eller genom att erbjuda större fördelar och service som rättfärdigar högre priser” 

(vår översättning). 

 

Enligt Porter (1985) finns tre olika konkurrensstrategier;  

 

� Lågprisledarskap 

� Fokusering 

� Differentiering 

 

Med lågprisledarskap menas att ett företag konkurrerar genom att sänka sina priser och 

därmed erbjuda billigare produkter eller tjänster än sina konkurrenter. Fokusering innebär att 

företaget nischar sig och identifierar en särskild målgrupp i ett kundsegment. Differentiering 

som strategi innebär att företaget på ett unikt sätt skiljer sig från sina konkurrenter. Det kan 

vara en unik produkt eller tjänst genom att skapa ett mervärde som kunden kan relatera till. 

Med värde menas att produkten eller tjänsten som erbjuds är för kunden värt att betala för 

trots det dyrare priset på grund av annat fördelaktigt. Det kan också handla om emotionella 

faktorer som kunden kan identifiera sig med och denna strategi innebär ofta att företaget 

förvärvar lojala kunder (Porter, 2004). 

 

Differentiering som konkurrensstrategi är inte helt riskfri. Strategin kan vara svag eftersom 

det är starkt beroende av kundernas lojalitet. En stor prisskillnad mellan lågprisledaren och 

företaget som tillämpar differentieringsstrategin, kan leda till att det slutligen påverkar 

kunderna. Kunderna kan hamna i en situation där de tvingas att uppoffra sin lojalitet mot det 

differentierade företaget på grund av att lågkostnadsledaren erbjuder en vara eller tjänst som 

leder till att de sparar pengar (Porter, 2004). Företagen får inte felbedöma kundernas lojalitet. 

Kunderna kan också bli mer sofistikerade i sina behov vilket kan resultera i minskad 

efterfrågan på de differentierande faktorerna. Ytterligare en svaghet med denna 

konkurrensstrategi är att i samband med att industrin mognar uppstår det imitation från andra 

företag vilket kan leda till att den upplevda differentieringen minskar och strategin blir 

värdelös (Porter, 2004).  

3.3 Företagskultur 

 



 

19 

 

Företagskultur är värden som företaget visar internt och externt. Internt i form av handlingar 

och attityder som medarbetare och chefer utför och uppvisar mot varandra. Externt visas 

företagskulturen som en del av företagets agerande mot kunder och andra intressenter 

(Philipson, 2004).  

 

 

3.3.1��A����	���	�����
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”Etik är en systematisk uppfattning om vilka handlingar som är rätta och orätta” (Philipson, 

2004, sid. 82). På detta sätt definierar Philipson etik. Författaren förklarar vidare att en ärlig 

ambition, när individen handlar på det sättet att denne konsekvent utgår från sin egen 

värdegrund, är tillräckligt för att en individ ska kunna karaktäriseras som etisk. Individen ska 

försöka leva som den lär. När vi i denna studie nämner ordet värden, definierar vi det som 

värderingar utifrån ledarens uppfattning av etik och vad denne anser vara rätt och fel utifrån 

sin egen värdegrund. Värdegrund är vidare den samling av värden som ligger till grunden för 

företagsetiken. Dessa värden bör inte endast stämma överens med ledarens värderingar, utan 

också medarbetarnas. Vidare förklaras att den avgörande faktorn till materiell framgång är att 

skapa en tydlig företagskultur (ibid.). Den som ägnar sig åt att utforma egen etik, som 

försöker tillämpa denna i praktiken behöver bland annat ha förmågan att känslomässigt kunna 

leva sig in i andra individers belägenhet samt mod att följa sin övertygelse.  

Ett sätt att skapa långsiktighet i arbetet med CSR är att koppla det samman med 

kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbete handlar om att leva upp till den vision som ledaren skapat för 

företaget, grundad på de värderingar som är centrala för företaget (ibid.). För att företagets 

värderingar ska hållas vid liv behöver de anställda inte endast känna till företagsvärden men 

också stödjas i form av tid och utbildning för att kunna handla enligt företagsvärden. Detta 

gör att företagsvärden blir väl förankrade hos de anställda. De individer som befinner sig har 

ledarskap roll i företaget utgör en förebild för övriga anställda och behöver med sitt 

handlande leva upp till de värden som är viktiga för företaget (ibid.). 
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När värderingar sätts i fokus finns det behov av att inte endast utforma och implementera 

dessa värden, de behöver också hållas vid liv genom korrekt hantering. Enligt Edvardsson et 

al (2006) behöver de företag som använder värderingar för att ge värde åt kunden undvika 

’värde förstörare’. Med detta menar de att företagen ska undvika associationer med negativa 

värderingar som tillexempel barnarbete, miljöförstörelse och oetisk agerande. Detta kommer 

minska produktens upplevda värde för konsumenten och skapa negativ uppfattning vilket kan 

ha implikationer för lönsamheten och kund lojaliteten (ibid.). För de styrande innebär detta 

att de ska undvika agerande som förstör värden, förstå intressenternas värderingar och 

förväntningar, utveckla en tydlig företagsidentitet samt inkludera ekonomiska, miljömässiga, 

sociala och kommunikations baserade värderingar i varumärket.   
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De som har inflytande över företagets strategiska beslut kan initiera eller förändra specifika 

projekt för att driva personligt viktiga moraliskt frågor (Hemingway et al., 2004). 

Företagsledaren drivs förutom av företags relaterade mål också av personliga värderingar och 

intressen som sedan påverkar utformningen av CSR strategierna.  

 

 

 

 

 

 

 

• Företagsledaren utgör en förebild för de anställda och därför är det viktigt att 

ledaren lever upp till de värden som är centrala för företaget. 
Ledarskap

• De anställda känner till företagets värderingar. Tydlighet

• För att de anställda ska kunna handla enligt företagetsvärden behöver det 

finnas resurser i form av tid och utbildning. Stöd

Figur 2.  Exempel på vad som krävs för att hålla etiken vid liv, (Philipson, 2004,  sid.164) 
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4 Metod 

 

 

I detta avsnitt förklarar vi den valda metoden för uppsatsen samt tillvägagångssätt. Vidare  

förklaras också vår val av företag samtidigt som vi har en kritisk hållning till vår valda  

metodik. 

 

4.1 Forskningsansats 

 

Positivismen och hermeneutiken är två motstridiga forskningstraditioner. Positivismen utgår 

från en naturvetenskaplig modell som strävar efter att finna samband (Andersson, S., 1979). I 

hermeneutiken strävar forskaren efter helheten. För denna studie har hermeneutiken ansetts 

vara lämplig. Det är genom att förstå och tolka den kunskap vi fått från praktiken som vi 

kunnat få en helhetsbild om hur företagen arbetar med CSR vid utformningen av strategier. 

Hermeneutiken placerar tolkningen i fokus när texter behandlas. Vår tolkning av samtalen 

istället för en ordagran redovisning har varit ett sätt att bearbeta information för att sedan 

lyfta upp relevanta delar för uppsatsen. Kritik som kan riktas mot hermeneutiken är att det 

kan leda till att forskarens skevheter och värderingar blir synliga på resultatet. 

4.2 Abduktion 

 

Deduktiv och induktiv teori har olika syn på relationen mellan teori och praktik. När man 

utgår ifrån en deduktiv ansats så deducerar, alltså härleder, forskaren en eller flera hypoteser 

utifrån det han har kunskap om inom området, som sedan underkastas en empirisk granskning 

(Bryman, 2006). Vid ett induktivt angreppssätt är teorin ett resultat av en forskningsinsats och 

innebär att man drar generaliserbara slutsatser som är på grundval av observationer. 

  

Abduktion är ansatsen som kombinerar induktion och deduktion. Det följer inte samma syn 

på teori och empiri som induktion eller deduktion. Denna forskningsansats har gett oss 
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möjligheten som forskare att använda teori och empiri växelvis. En kritik mot abduktion är 

att hypotesen redan ingår i värdepremissen och därför inte leder till en ny idé (Paavola, 

2004). Syftet med vår forskning är inte att endast använda oss av vårt empiriska material för 

att generera en teori som induktiv ansats förespråkar eller att endast med hjälp av teori pröva 

redan befintlig kunskap som deduktiv ansats förespråkar. Vidare är det svårt att generalisera 

forskningsresultatet vid induktion eftersom ett fall med tre respondenter inte är representativt 

för samtliga fall, på grund av dessa orsaker bedömde vi att fördelarna med abduktion har vägt 

mer. Därmed har vi efter ökad teoretisk kunskap kopplat detta till empiriskt resultat för att dra 

en slutsats till och tolka hur det förhåller sig i praktiken. 

4.3 En kvalitativ studie 

 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ undersökning för vår studie eftersom vi anser att det bäst kan 

uppfylla vårt syfte. Den kvalitativa forskningsansatsen är nära kopplad till hermeneutiken, vi 

kommer därför att ha ett tolkande synsätt, till skillnad från den kvantitativa 

forskningsansatsen som har ett naturvetenskapligt synsätt för vad som räknas som kunskap 

(Anderson, S., 1979). Kvalitativ forskning visar ett stort intresse för att tolka och förstå hur 

mönster utvecklas över tiden och därför är det normalt att i en kvalitativ undersökning 

fokusera på förändringar och utvecklingar. Som kvalitativ forskare behövs en mer helhetsbild 

snarare än en viss del, därför var det relevant för oss att utgå ifrån en frågeställning som 

kunde leda till förståelse och finna en betydelse. Det som intresserade oss mer var att förstå 

hur företagen ska hantera ledarens avgång snarare än förklaringen till det. Eftersom vi utgår 

ifrån ett tolkande synsätt faller det naturligt att vi har haft en subjektiv syn i vårt skrivande, 

och den objektiva synen var inte helt möjlig eftersom ett ställningstagande gjordes redan när 

syftet fastställdes och vi valt problematik som vi ansåg intressant. Denna förenklade 

verklighet som en kvantitativ undersökning ger upphov till ger en bild av sanning och därför 

blir det en falsk sanning (Bryman, 2002). Den kvalitativa forskningen är dock lite svårare att 

behandla när det kommer till undersökningen på grund av att den inte är kodifierad i samma 

utsträckning som den kvantitativa. Om inte kontexten tolkas rätt kan en forskare få en fel 

uppfattning av en situation eller ett beteende hos sin undersökningsdeltagare, den subjektiva 

synen ger större utrymme för att tolkning inte görs korrekt. 
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4.4 Trovärdighet 

 

En god forskningskvalité kan uppnås med hjälp av fyra delkriterier som trovärdighet består 

av; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

undersökningen (Bryman, 2002). För att säkerställa tillförlitligheten, har vi gett respondenten 

chansen att ta del av färdig uppsats så att de kunnat bekräfta att vi korrekt angett 

informationen i vårt empiriska resultat, detta benämns respondentvalidering och 

presenterades även i avsnittet om forskningsetiskt bidrag. På så sätt har tillförlitligheten i 

analys och resultat blivit mer tillförlitligt. Slutligen har vi intagit ett granskande synsätt, detta 

betyder att vi har säkerställt att det skapats en fullständig samt tillgänglig redogörelse av 

faserna i forskningsprocessen för att öka pålitligheten till studien. 

4.5 Undersökningsdesign 

 

I denna undersökning har en direktintervju utförs med en semistrukturerad design. Detta 

innebär att intervjuaren har fått uppsättning av frågor som kan beskrivas som ett frågeschema 

men frågornas ordningsföljd kan variera (Bryman, 2002). Frågorna var formulerade mer 

allmänt, vilket öppnade upp möjligheten att ställa följdfrågor som vi ansåg vara viktigt för att 

förstå sammanhanget på ett djupare plan samt föra en diskussion. Vi har valt telefonintervju 

som intervjumetod. En fördel som vi upptäckte med telefonintervjun var att respondenternas 

svar inte påverkades av olika faktorer hos intervjuaren, det kan röra sig om klass, etnisk 

bakgrund eller ålder. Dessa faktorer kan påverka på sådant sätt att de svarar på ett sätt de tror 

att intervjuaren uppskattar. Detta minimerar risken för felkällor i resultaten. Nackdelen med 

telefonintervjun var däremot att det inte gick att reagera på respondentens ansiktsuttryck, då 

de kanske kunde bli osäkra över någon fråga.  

4.6 Forskningsetiskt bidrag 

 

Som forskare har vi reflekterat över våra etiska principer gällande vår undersökning och dess 

deltagare. Forskningskravet som vi har, att samhället har ett berättigat krav på att forskningen 

bedrivs, innebär att kunskap förnyas och inte bara utvecklas och därmed förbättras den 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inför denna vetenskapliga undersökning har vi gjort en vägning av 
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värdet som den förväntade kunskapsökningen kan ge upphov till, det vill säga möjliga risker 

för de berörda undersökningsdeltagarna. Vi har bedömt att liten risk finns för detta. Dock har 

vi ändå utgått ifrån konfidentalitetskravet vilket betyder att vi har gett respondenterna rätten 

att själva välja om de vill presenteras som anonyma i uppsatsen eller inte, de har själva 

samtyckt med att namn anges i studien. Möjligheten till att ta del av färdig uppsats har också 

getts och därmed kunde vi bekräfta att data redovisats korrekt, på så sätt har tillförlitligheten 

ökat i resultatet. 

4.7 Urval av intervjupersoner 

 

Efter en förundersökning gällande unika företag identifierade vi tre små klädföretag som 

differentierat sig från andra företag i samma bransch. Det var viktigt för oss att intervjua 

centrala aktörer i företaget eftersom frågorna gällde till större del ledarskap, värderingar och 

framtidsplaner för företagen men även frågor gällande konkurrenter och företagets samhälls 

ansvar ställdes. Respondenterna som valdes är därför insatta i företaget och har ansvar för det 

dagliga arbetet med CSR. Hos klädföretaget Dem Collective har vi intervjuat Annika 

Axelsson, som tillsammans med Karin Stenmar är en av grundarna till företaget. I 

modeföretaget Bergman Sweden AB har vi intervjuat Stephan Bergman som är grundaren för 

det familjeägda företaget. I Righteous fashion har vi intervjuat Kajsa Cappelen Holst som 

startade företaget tillsammans med Paula Kermfors. I dessa företag är varumärket starkt 

kopplat till grundarna och deras värderingar om hur ett företag kan förbättra samhället 

samtidigt som det skapar mode som säljer, detta har valts medvetet. För att sätta CSR i ett 

sammanhang och öka förståelsen för vårt valda område har vi identifierat att det behövdes en 

intervju med en expert inom området. Vi utförde därför en direktintervju med Marianne 

Bogle som är verksamhetsansvarig för CSR Sweden. 

4.8 Datainsamling 

4.8.1�����ä��������ä���

Intervjuguiden utformades utifrån de teorier vi använt oss av i uppsatsen; ledarstil, 

differentiering samt frågor angående företagskulturen och även den förförståelse som vi fått 

för ämnet efter att ha läst tidigare forskning: för att förstå måste man ha förstått enligt 

hermeneutikens tolkningsregler. 
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Vid insamling av empiri tog vi kontakt med utvalda företagen genom telefon. Vi berättade 

kortfattat om ämnet och syftet med vår uppsats. Eftersom syftet skilde sig åt för intervju med 

de tre företagen och med CSR Sweden, utformades frågorna utefter syftet för båda 

intervjuguiderna och tilldelades alltså inte samma typer av frågor. Efter detta skickade vi 

vidare e-post som innehöll frågor inför intervjun för de företag som var intresserade av att 

läsa frågorna i för väg. Väl vid intervjutillfället klargjordes att frågorna kunde vara generella 

men att syftet var att få en djupare diskussion. Detta ledde ibland till att respondenterna gick 

utanför ämnet men vi tog ansvaret att leda intervjun på rätt riktning.  De uttalanden som 

bedömt vara utan för ämnets gräns har eliminerats ifrån resultaten av empiri.  Vid slutet av 

intervjun gav vi respondenterna möjligheten att få sammanställningen av svaren skickade. 

 

Tolkning har gjorts på sådant sätt som leder till att en helhetsuppfattning av informationen 

getts genom att inordna det i det vi tidigare hade kunskap om i ämnet. Tolkningen har skett 

mot bakgrund av vårt syfte och situation, vilken var att belysa hur små modeföretag som 

implementerat CSR som konkurrensstrategi hanterar problem som uppstår när ledaren avgår 

och därmed en stor del av företagets kärna samt strategi. Även en kritisk tolkning gjordes 

genom att undersöka om det fanns dolda eller dubbla budskap. En störning i tolkningen var 

att vi inte kunde läsa av kroppsspråk eftersom tal och kroppsspråk inte säger detsamma. I 

försöken att tolka antas vanligen att författaren är sann, rationell, har goda avsikter men det 

finns också en ”misstankens hermeneutik”: påverkan av innehållet, avsiktlig vinkling, 

omedvetenhet eller okunnighet hos författaren (Wallén, 1996). 

  

Intervjuerna spelades in och transkriberades efter hand. Detta gjordes ganska tidigt efter att 

själva intervjun ägt rum för att inte glömma bort kontexten i vilket orden sades. Vid intervju 

blir det lätt talspråk, vi har bearbetat informationen som sades så att tanken fortfarande 

framgår men mer lämplig som skriven text. I de fall som företagsnamn som inte var relevant 

för vår uppsats nämnts har vi valt att göra en mer generell beskrivning och inte skriva dessa 

namn att läsa. Efter att det empiriska materialet bearbetats analyseras det sedan med hjälp av 

den relevanta teoretiska referensram som vi valt ut och samtidigt med en återkoppling till 

problemområdet. 
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4.8.2�Kä���
�����
 

Vid genomförandet av vår studie har vi noggrant valt ut våra källor.  De primär källor som 

ligger till grunden för vår studie är intervjuer med grundarna för tre modeföretag. Alla 

respondenter har i sin position som grundare haft stor insyn över de frågor som är centrala för 

att kunna besvara problemställningen. Informationen från dessa källor gällande anses vara 

trovärdig.  De sekundära källor som använts är relevanta teorier och vetenskapligt granskad 

forskning. Vi har i stor utsträckning valt ut samtida forskning som lyfter fram olika 

perspektiv av begreppet CSR och som hjälper oss att skapa större förståelse för ämnet, de 

anses vara trovärdiga källor. I tidigare forskning har forskarna refererat till andra intressanta 

och relevanta studier som sedan använts i vår studie. Vi har sökt oss till den refererade 

forskningen och undvikt att referera sekundärt eftersom forskaren kan välja ut information 

som är till fördel för det egna argumentet eller informationen kan påverkats av forskarens 

tolkning. De källor som inte är vetenskapligt granskad har vi noggrant valt ut med kritiskt 

förhållningssätt. Det kan vara att vissa författare särskilt vill lyfta fram positiva aspekter av 

CSR för att övertyga företag att arbeta med CSR frågor i allt större utsträckning än vad de gör 

idag eller en organisation som vill skapa opinion kring frågor rörande arbetsförhållanden och 

miljö. Vi har haft en kritisk förhållningssätt till den information som presenterats och endast 

valt ut nödvändig information för att kunna skapa förståelse kring problematiken i industrin. 

5 Analys 

 

I detta avsnitt presenteras de tre valda företagen för undersökningen. Vidare uppdelas 

analysavsnittet i tre delar. I dessa analyseras de tre frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen. I analysen används belysande citat för att framhäva viktiga delar ur empirin.  Det 

som presenteras i detta avsnitt utgör grunden för slutsatsen och diskussionen.  
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5.1 Presentation av företagen 

5.1.1�D	��C���	c��	�

Klädesmärket Dem Collective grundades 2004 av Annika Axelsson och Karin Stenmar i syfte 

att bevisa hur etik, ekologi, kvalité och design kunde samspela. Företaget har grundats som 

en reaktion på textilbranschens utnyttjande av textilarbetarna och miljö (Dem Collective, 

2011). Dem Collective ville därför genom sin affärsidé producera kläder av ekologisk bomull 

som framställts av fabriksanställda med goda arbetsvillkor. Grundarna har fått en hjältestatus 

hos den yngre generationen fair-tradeförespråkare och miljöaktivister (Augustinsson & 

Brisvalla, 2009). De startade egna fabriker på Sri Lanka vilket möjliggjorde för dem att ställa 

villkoren och principerna (Augustinsson & Bristvalla, 2009). Dem Collectives främsta 

uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen 

mellan näringsliv och politiker. Detta gör de bland annat genom att samla svenska företag och 

erbjuda erfarenhetsutbyten inom CSR-området, inspirera företag till CSR-aktiviteter genom 

att visa på goda exempel eller hämta in internationella kunskaper och erfarenheter från 

moderorganisationen CSR Europe. 

5.1.2�B	
����´��Sw	�	��AB�

Bergman’s är ett familjeägt företag med ursprung i Borås. Bergman’s är ett varumärke som 

tillverkas av The Ecocotton Co som är världens enskild största leverantör av ekologiskt 

bomull. The Ecocotton Co vill genom att tillverka egna varumärken göra det enkelt för både 

återförsäljare och konsumenter att få tillgång till den ekologiska bomullen som tillverkats i 

Peru. Stephan Bergman är grundaren och pionjären bakom både The Ecocotton Co samt 

Bergmans Sweden AB. Bergmans har sedan 1986 importerat ekologisk bomull från Peru för 

att förse textil- och modeföretag med ekologiska tyger, bomullsgarner och 

färdigkonfektionerade produkter. Odlingarna i Peru sysselsätter 390 kontraktanställda 

jordbrukare (Ecocotton, 2011). Bergman’s marknadsförs som 100% giftfria varor med hög 

kvalité till rätt pris i sin kollektion. På Bergmans handlar det om att leverera klassiskt tidlöst 

mode för både kvinnor och män (ibid.). För Stephan Bergman har utvecklingen inneburit att 

med hjälp av The Ecocotton Co tillverka ekologisk bomull till textil-och modeföretagen och 

sedan med sitt eget varumärke Bergman’s nå direkt ut till kunden som alltmer efterfrågar 

ekologiska kläder. 
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5.1.3�R��h�	�u�����h����

Kajsa Cappelen Holst och Paula Kermfors fick sin affärsidé 2004 som senare ledde till att 

modeföretaget Righteous Fashion grundades. Grundarna har en stark övertygelse om att 

företagens respekt för människor och miljö är en förutsättning för sociala förändringar likaväl 

som för en hållbar utveckling (Righteous Fashion, 2011). Righteous Fashion är därför ett 

designmärke som betonar betydelsen av design, rättvisa och miljö. Righteous Fashion har 

därför profilerat sig för kvinnor som ett designmärke som är stilfullt, högkvalitativt och 

rättvist. Visionen är att skapa exklusiva, feminina kläder som tillverkas i hållbara material och 

under rättvisa villkor (Righteous Fashion, 2011).  I produktionskedjan används ekologiskt 

och rättvisemärkt certifierad bomull från Indien, kashmir ull från Nepal samt färdiga plagg 

från Mauritius. Företaget samarbetar med stora organisationer för att garantera att de 

anställda har möjlighet att gå i facklig förbund och få en levnadslön. Alla bomull som 

används i Righteous Fashion är ekologisk bomull som garanteras av Control Union World 

Group certifieringen.  

5.2 Ledarstil – Transformativ  

 

Vilka värderingar samt vilken ledarstil har företagsledaren? 

5.2.1�F�
	�����	��
	���ä
�	
����
�

 
Annika Axelsson, en av grundarna till Dem Collective har en bakgrund inom 

utvecklingsforskning och har länge haft ett personligt engagemang i frågor som belyser 

problemen i klädindustrin. Sedan 80-talet har Axelsson varit upprörd över klädindustrins sätt 

att agera frågor gällande miljö och mänskliga rättigheter. En passion och engagemang i dessa 

frågor har varit förutsättningen för Dem Collectives existerande.   

 

”Utan värderingar skulle Dem Collective inte existera.” (Axelsson). 

  

Centrala värderingar som Axelsson betonar är människors rätt till levnadslön, fackliga 

rättigheter och medbestämmande samt att ta hänsyn till miljö. Det är enligt Axelsson 

värderingarna som gör att Dem Collective är miljöstyrda och etiskt styrda. Bristen på fabriker 

som kunde garantera goda villkor för fabriksanställda ledde till att Dem Collective startade 

sin egen fabrik i Sri Lanka.  Axelsson ville inte kompromissa med sina etiska principer och 
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den egna fabriken skulle därför garantera goda förhållanden för anställda . Denna fabrik i Sri 

Lanka är idag ägt av anställda. Stephan Bergman har likt Axelsson uttryckt betydelsen av 

värderingar för företaget. Bergman lägger stor vikt på slagorden ekonomi, ekologi och etik 

eftersom de styr företaget.  

  

”Sedan vår verksamhet grundades 1986 har våra grundläggande värderingar styrt vårt 

företagande. Dessa värderingar genomsyras i ledarskapet.” (Bergman). 

  

Bergman har sedan 1986 odlat ekologisk bomull i företagets egna bomullsfält i Peru. Sedan 

2008 har verksamheten riktat sig till att skapa kollektioner med den ekologiska bomullen, i 

modeföretaget Bergman’s Sweden AB (Bergman’s). I klädindustrin har fördelarna med 

ekologiskt bomull fått större utrymme. Företaget tar ett ställningsstagande för miljön 

och förbättrar situationen för bomullsodlarna genom att rikta sig in på hållbart mode med 

hjälp ekologisk bomull.  Bergman hade tidigt ett miljöengagemang och valde att fokusera på 

ekologisk bomull. Det var genom att ifrågasätta situationen i industrin som han upptäckte att 

det fanns en möjlighet att kunna påverka med sin verksamhet. 

  

 “Grundläggande var ett miljöengagemang rent personligt där jag undrade varför inte bomullen 

kunde vara lika miljövänlig som de morötter vi köpte hos bonden. Dessa frågor, och flera därtill 

från bland annat Greenpeace, gjorde att jag ställde frågorna till min leverantör i 

Peru.”  (Bergman)  

 

Bergman uttrycker att verksamheten aktivt arbetat med CSR och att engagemanget för 

miljön har varit tidig innan andra företag i samma industri börjat upptäcka fördelarna. 

Bergman menar att företaget inte etablerat sig som miljövänliga eftersom det är något som är 

trendigt i dagsläget utan att företaget har tidigt och medvetet valt att agera miljömedvetet med 

värderingarna som utgångspunkt. För Bergman’s är CSR ett sätt att styra företaget och inte 

ett sätt att agera tillfälligt. Likt Axelsson och Holst uttrycker Bergman en syn som kräver ett 

ansvarsfullt företagande.   

  

I linje med sitt tidiga engagemang för sociala frågor i industrin har Axelsson utgått ifrån sin 

värdering om att alla kläder och varor producerades med mer hänsyn till världen. 

Värderingen som styr henne är att på bästa sätt minimera skadan för människor och miljö för 

att kunna skapa en värld vi kan leva i. Axelsson har agerat proaktivt i sökande efter ett sätt att 
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garantera mänskliga rättigheter och respekt för miljön i sitt företag. I sin position som ledare 

för företaget har Axelsson haft inflytande över strategiska beslut som drivits av 

personliga värderingar och intressen.  Bogle från CSR Sweden uttrycker också betydelsen 

som ledningen har för att driva fram CSR frågor: 

  

”Om ägaren är intresserad och engagerad av att driva frågan, då går det självklart betydligt 

mycket lättare.” (Bogle) 

  

Kajsa Cappelen Holst, en av grundarna till Righteous Fashion, har också med sin 

ledarposition drivit personligt viktiga moraliska frågor.  Holst har en utbildning inom 

mänskliga rättigheter. Företaget sätter människor och deras omgivning i centrum. Holst 

menar att;   

  

” Företag ska inte diktera allt utan borde inkludera människorna i landet för att tillsammans 

skapa hållbar förändring.”   (Holst). 

  

Detta innebär att Holst arbetar med människor utefter den unika situationen de befinner 

sig för att åstadkomma förändring med hjälp av sitt företag.  Righteous Fashion är också 

ett företag som tar miljöansvar. Holst menar att ta ansvar för miljön är en förutsättning 

för att på ett korrekt sätt arbeta med mänskliga rättigheter.  Holst värderingar om de 

mänskliga rättigheterna visar att det även styr vid frågor om miljön.  Holst 

förklarar Righteous Fashion som ett företag som står för och ser ett samspel mellan 

människor, miljö och design.   

  

5.2.2��
�����
������	��
�����

Ledarstilen som uppvisas i Righteous Fashion, Bergmans  samt i Dem Collective stämmer väl 

överens med transformativt ledarskap. Den transformativa ledaren formulerar vision och 

strategier som anspelar på emotionella känslor som sedan skapar ett mervärde. Ett sätt att 

skapa långsiktighet i arbetet med CSR är, som tidigare nämnts enligt Philipson (2004), att 

koppla det samman med kvalitetsarbetet och kvalitetsarbete handlar i sin tur om att leva upp 

till den vision som ledaren skapat för företaget grundad på dennes värderingar, därför är en 

transformativ ledarstil att föredra vid arbete med CSR. Även Granqvist (2009) beskriver att 

de värderingar och uppförande koder som företag har, som kommuniceras internt och externt, 
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inte är av något värde om de inte följs upp så att de även praktiseras. Axelsson och Holst 

uttrycker vision och utformar strategier som ska genom sitt företagande förbättra situationen 

för de människor som de arbetar med och välja ekologiskt bomull för att minimera 

miljöpåverkningen i tillverkningen. Bergmans verksamhet har sedan grunden fokuserar mer 

på att minimera miljöpåverkan.  Bergman vill göra det tydligt att det inte är endast miljön 

som vinner på ekologiskt bomull men också bomullsodlarna eftersom deras sociala situation 

förbättras.  Transformativa ledaren visar också själv ett gott exempel. I alla de tre 

modeföretagen är ledarna delaktiga i de projekt som utförs. Axelsson plockar i början av 

varje år ekologiskt bomull hos odlarna. Detta gör hon trots att det finns certifieringar som 

garanterar att allt går rätt till. Bergman har nära kontakt med bomullsodlarna i Peru och 

tillsammans försöker förbättra metodiken kring odlandet av ekologiskt bomull.  Bergman är 

också engagerade i ett socialt projekt som syftar till att bygga en skola i Peru. Med hjälp av 

sin verksamhet vill Bergman skapa mindre avtryck i miljön men också agera ansvarsfullt i 

landet som företaget verkar. Righteous Fashions ledare har också nära kontakt och dialog 

med bomullsodlarna. För henne är det viktigt att höra bomullsodlarnas åsikt. 

 

Ledarstilarna transformativ och transaktionellt har i teorin presenterats som två olika stilar.  

Bergman, Axelsson och Holst har visat en ledarstil som verkar stämma in på den teoretiska 

beskrivningen av transformativ ledarskap. Det går inte att alltid urskilja dessa ledarstilar i 

praktiken, verkligenheten behöver inte skildra dessa ledarstilar i svart och vitt som det verkar 

i teorin.  Företagsledarna är intresserade av att behålla kvar värderingarna inte endast för att 

det är etiskt korrekt för dem utan också för att det lönsamt. Vi kan med andra ord, inte visa 

med vår studie att dessa ledare har fullt ut en transformativ ledarstil eftersom ett företag 

behöver i slutändan vara lönsamt för att överleva. En transaktionell ledare placerar företagets 

egenintresse i centrum, vilket alla företag gör i viss mån. Carroll (1991) styrker vårt 

resonemang och beskriver den ekonomiska betydelsen för samhälls ansvar som något 

avgörande för att den filantropiska, juridiska och etiska ska kunna byggas upp. 

 

I enlighet med Waldmans et al (2006) forskning visar ledarna förmåga att strategiskt arbeta 

med CSR i frågor som är relevanta för företaget. Ledarna för respektive företag har en nära 

dialog med sina leverantörer, bomullsodlare och fabriksanställda.  Dessa är centrala aktörer i 

produktionen av kläder.  Dem Collectives samt Righteous Fashions ledare anser att det är 

viktigt att jobba tillsammans med producenterna för att skapa en förbättring istället för att 



 32

kontrollera dem. Bergman betonar vikten av att ha en dialog med bomullsodlarna eftersom 

stor fokus ligger hos att övertyga bomullsodlarna att gå från konventionell till ekologisk 

bomull. Det är en framgång för företaget att få fler bönder att se fördelen med ekologisk 

bomull. 

“Mitt egna engagemang för dessa bönder är detsamma som konkurrensstrategier och mina egna 
värderingar avseende etik i affärerna är grunden för företagets värderingar.  Mina egna 
värderingar är alltså företagets värdering i symbios med varandra.” (Bergman) 

 

Holst uttrycker sitt engagemang genom att hon finner glädje i att åka ner till ett 

utvecklingsland för att samtala med människorna om hur de ska tillsammans skapa en 

förändring.  Enligt Van Tulder och Van der Zwart (2006) formar och implementerar 

den transformativa ledaren en vision som inkluderar en bredare syn på samhället. Detta 

stämmer med vårt empiriska resultat. Axelsson ser att framgången hos Dem Collective beror 

delvis på att företaget varit först ut i industrin med att kombinera företagandet med att 

förändra världen.   

  

”Vinst för Dem Collective ska leda till vinst för världen.”  (Axelsson) 

  

Denna vision leder till att Dem Collective formulerar strategier i vilket företaget aktivt ska 

påverka samhället. Holst uttrycker en liknande syn och anser att företag kan göra mycket 

mer än vad lagen kräver.  

  

”Två procent av vinsten i rättvisemärkt går till producerande. Företag kan göra betydligt mer 

att än att avsätta två procent av vinsten.” (Holst). 

 

Friedmans (1970) kritik mot att företagsledare inte ska engagera företag i ändamål som de 

personligen värderar, strider emot våra företags strategier. Dessa företag drivs från 

företagsledarnas värderingar samtidigt som företagen lyckats hitta en position på marknaden 

som även möjliggör lönsamhet. Företagets vinst kan också användas för att stödja ändamål 

som företagsledaren är intresserad av. Om företagsledarna skulle driva företaget utifrån 

endast ett vinstmaximerande motiv som Friedman föreslår, skulle det innebära att de förlorar 

sina kunder och sin differentiering gentemot andra företag.   
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5.3 Konkurrensstrategi - Differentiering 

 

Vilka konkurrensfördelar får företagen genom CSR strategierna? 

 

Grundarnas värderingar och ledarstil har varit betydelsefulla för företagens differentiering 

strategi. Dessa ledare har varit proaktiva i sitt agerande genom att dessa individers 

värderingar utgör företagets CSR strategi. De har en vision som inkluderar hela samhället, 

världen och strategiskt integrerat detta i kärnverksamheten. Företagen har inte 

vinstmaximering som ett primärt mål utan vinst ska vara för företaget och världen. Definition 

av vad som är vinst beror på hur ledarna ser världen. Vinst kan definieras som att företaget 

har fått flera bomullsbönder att gå över till ekologisk odling. Företagens roll i samhället är att 

ta hänsyn till framtiden och att med sin verksamhet inte skada människor och miljö. Detta är 

en viktig del av differentieringsstrategin som behöver uppmärksammas eftersom det ger en 

riktlinje för hur företaget ska styras. Strategisk CSR handlar om att välja en unik position på 

marknaden enligt Porter och Kramer (2006). Vidare beskriver Porter och Kramer att 

strategisk CSR utvecklar ett symbiotiskt förhållande: framgången för företaget och framgång 

för samhället blir ömsesidigt förstärkande. Detta stämmer in på de småföretag vi presenterat.  

 

Engagemanget hos grundarna för de etiska modeföretagen är viktigt för realiseringen av eko-

mode enligt Beard (2008) och ansvaret ligger även hos dem för att säkerställa att budskapet 

om äktheten förmedlas till allmänheten. Om budskapet inte förmedlas finns det risk att 

förlora engagemanget hos konsumenterna (ibid.) och därmed blir frågan om transparens 

vikigt för dessa företag. I en industri med aktörer som kritiseras för utnyttjande av människor, 

och miljö har Dem Collective, Righteous Fashion och Bergman erbjudit transparens. Detta 

har ökat företagens trovärdighet. Transparens är viktigt på grund av konsumenternas ökade 

medvetenhet och krav. Enligt Bogle kan inte många företag erbjuda detta i dagsläget. 

 

”Det är sunt för företagen att arbeta med CSR mer proaktivt än att ha en reaktiv 

inställning, vilket många företag har. Proaktiv inställning till CSR möjliggör transparens”.  

(Bogle) 

 

Företag som differentierat sig genom att betona transparens och därmed har detta som en 

konkurrensfördel är beroende av sina lojala kunder eftersom mervärdet är betydelsefullt för 
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konsumenterna (Porter, 2004). Om budskapet inte förmedlas finns det risk att förlora 

engagemanget hos konsumenterna (Beard, 2008). Righteous Fashion likt Dem Collective kan 

miljömässigt visa konsumenterna olika certifieringar och ekologisk bomull istället för 

konventionell bomull. 

 

”Hela kedjan, samt nummer till bomullsbönderna är något som vi på Dem 

Collective kan ge och med detta vill vi skicka signalen att företaget är transparent 

och seriöst.” (Axelsson) 

 

Även Bergman på Bergman’s AB menar likadant.  

 

”Vi är unika eftersom vi har en historia att berätta från frö till färdig vara. Och vi 

kontrollerar hela kedjan. Vi är ett av de få företag som kan säga vad bonden heter som 

odlat bomullen till din tröja.” (Bergman) 

 

Företagen har varit rätt i tiden eller långt före som Bergman’s AB har varit. Företagen har 

uppmärksammat kundernas ändrade preferenser i samband med att konsumentens 

medvetenhet har ökat kring miljöförstöringarna och dåliga arbetsförhållanden för 

fabriksanställda i klädindustrin. Företagen har erbjudit ett emotionellt mervärde genom att 

kunderna får vara med och känna att de hjälper till att förbättra världen samtidigt som de inte 

förlorar på varken funktionen eller plaggets design.  

 

”Människor vill engagera sig och de känner sig behövda.” (Holst)  

 

Enligt Bergman’s AB utgör det emotionella värdet, förutom en giftfri produkt, också den 

totala transparensen i produktionskedjan. Företagen har stor insyn över hela 

produktionskedjan samt nära samarbete med producenterna och fabriksanställda för att 

garantera att företagsvärden och mervärdet kan levereras.  En central del av differentieringen, 

det som möjliggör för företagen att kunna erbjuda mervärdet till kunderna är att de anställda 

får levnadslön och allmänt bättre arbetsförhållanden än vad andra fabriksanställda får i 

samma land. Dem Collective etablerades i industrin som ett modeföretag som startat sin egen 

fabrik i Sri Lanka och erbjud levnadslön, en lön som skilde sig från den minilönen som andra 

företag i samma bransch betalade till fabriksanställda i utvecklingsländerna.  Enligt Johnson 

et al (2008) finns det ingen mening i att företag söker sig till differentiering som lätt kan 
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imiteras av konkurrenter. För att lyckas med differentieringen menar Johnsson et al (2008) att 

företag behöver skapa svårigheter för andra företag att imitera. De etablerade modeföretag 

har svårigheter med att fullt ut tillämpa CSR i samma utsträckning som de småföretag vi 

presenterat eftersom de drivs redan av andra konkurrensstrategier. 

 

 

  

Men enligt tidigare forskning, Bogle samt Holst så verkar CSR mer och mer ses som en 

självklarhet än ett frivilligt initiativ. 

 

”I framtiden hoppas jag att CSR blir en självklarhet, vilket är troligt, mestadels på 

grund av att kunderna kräver det.” (Holst) 

 

Det finns problem med detta scenario. En risk med differentiering är imitation från andra 

företag kan uppstå i samband med att industrin mognar. Detta leder till att den upplevda 

differentieringen minskar och att företaget förlorar sin position på marknaden (Porter, 2004). 

Det är viktigt att uppmärksamma riskerna med differentiering som konkurrensstrategi 

speciellt i klädindustrin. I klädindustrin ser vi att den ökade medvetenheten hos konsumenter 

bidragit till att de nordiska modeföretagen tillsammans gått ihop i NICE- projektet, Nordic 

Initiative Clean and Ethical. Enligt Quairel-Lanoizelée (2011) kan de företag som 

differentierat sig med hjälp av CSR strategier se sin differentiering minska när värderingar 

Differentiering 

Erbjuder 
transparens 

Erbjuder 
mervärde för  
en växande  

kundpreferens

Nära samarbete  
och kontroll över 

hela 
produktionskedjan 
samt producenter

/Egen fabrik, inga 
leverantörer

Grundarens 
engagemang,  

och syn på 
företagande.

Figur 3. Företagens differentiering strategier  
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som associeras med CSR blir institutionaliserade. De förändrade förhållanden innebär att 

företagen arbetar med CSR för att överleva och inte för att differentiera sig från andra 

konkurrenter.   

5.4 Företagskultur – Hålla företagsvärderingarna vid liv 
 

Hur hanterar de små modeföretagen problemen som uppstår vid ledarens avgång? 

Bergman, Axelsson och Holst ser värderingar som en central och grundläggande del av 

verksamheten som de driver. Grundarna för respektive företag säger sig styras av värderingar 

som påverkar utformningen av strategierna.  Dessa strategier har sedan skapat en 

konkurrensfördel för företagen genom att de differentierat sig på klädindustrin. Företagen 

erbjuder mervärde för kunden med hjälp av ett ställningstagande för bättre förhållande för 

människor och miljö. I första analysavsnittet visade vi företagsledarens betydelse för dessa 

småföretag och detta överensstämmer med Wiklund (2001) och Marchesnay (1998) 

förklaring av företagsledarens roll i småföretag. Enligt Marchesnay (1998) använder 

företagsledaren sitt personliga mål för att utforma företagets mål medan Wiklund (2001) 

betonar den nära sammankopplingen mellan ledaren och företaget. I samband med det första 

analysavsnittet har vi utvecklat vidare och visat att företagsledarna i dessa företag drivits av 

värderingar som också blivit företagets värderingar, en del av företagskulturen. Det som 

kommer uppmärksammas i detta analysavsnitt är problematiken kring att hålla värderingarna 

vid liv, även när företagsledaren som varit betydelsefull för företaget, inte finns kvar för att 

upprätthålla detta. Problematiken är att företagsledarna för dessa små modeföretag, har byggt 

upp en företagsmodell som inkluderar deras ledarstil och värderingar. Detta försvårar för den 

efterträdande ledaren att kunna leva efter att utveckla och att kommunicera ut dessa 

värderingar.  

I klädindustrin har problematiken kring dåliga arbetsförhållanden för fabriksanställda, 

barnarbete och miljöförstörelse bidragit till att en del företag kritiserats för oetiskt 

företagandet.   

Det är i denna industri som Bergman, Dem Collective och Righteous Fashion etablerat sig 

som företag som skapar mervärde för kunden genom värderingar och med sin verksamhet 
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bidra till förbättring i en eller flera av dessa områden. Enligt Edvardsson et al (2006) är det 

viktigt för dessa företag att undvika associationer med negativa värderingar eftersom det kan 

minska den upplevda värde för konsumenten. Edvardsson et al (2006) förklarar inte om 

företag som baserar sin verksamhet på värden har en lägre tröskel för att agera fel, det vill 

säga om dessa företag är extra känsliga för att agera i oenighet med de värderingarna som 

företaget baserar sig på. I klädindustrin finns det negativa värderingarna som företagen kan 

associeras med som tillexempel barnarbete och dålig arbetsförhållanden för fabriksanställda. 

De stora modeföretagen har kritiserats för att de inte agerar med mer ansvar för människor 

och för miljö. De företag som i klädindustrin etablerat sig som etiska och miljövänliga har 

med hjälp av detta kunnat erbjuda mervärde för kunder.  

Det finns intresse för att undvika associationer med negativa värden hos de företag vi 

studerat. Enligt Axelsson har Dem Collective redan nu försökt försäkra sig om att företaget i 

fortsättningen kommer bevara värderingarna som utgör företagets existens och 

differentiering. De tidigare fabriksanställda på Dem Collective i Sri Lanka, är nu ägarna för 

den fabriken. Detta har gjort att det finns en drivkraft till att fortsätta behålla kvar dessa 

värderingar hos ägarna i fabriken.   

“Det ligger i de anställdas intresse att behålla de goda villkoren. Idag drivs 

Dem Collectives fabrik i Sri Lanka av sömmerskorna och i fabriken får de levnadslön.  Jag 

vet att det är intresserade av att driva fabriken med den värderingen och grund vi har 

lagt från början eftersom de delar samma värdering.” (Axelsson)  

Enligt Philipson (2004) behöver företagen stödja de anställda genom bland annat utbildning, 

för att kunna hålla värderingarna vid liv. Det centrala är här är att de anställda utbildas enligt 

de värderingar som tillhör kärnan i verksamheten för att kunna agera i enlighet med dessa 

även när företagsledaren inte finns kvar. Axelsson har planerat agerat med detta i tankarna för 

att säkerställa att företaget undviker negativa associationer och skapa en stabil grund som 

möjliggör att värderingarna fortlever.   

“Det finns skrivna dokument över hur tillverkningen ska ske enligt våra principer. 

Människor som producerar kläder för Dem Collective får utbildning i frågor rörande miljö 

och om värderingar som är viktiga för Dem Collective. Deras värderingar stämmer även 

överens med företagets värderingar.”   (Axelsson) 
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Det är genom att utbilda människor om värderingar, rekrytera människor med liknande 

värderingar samt att ha principer och regleringar över dessa som företaget undviker 

associationer med negativa värderingar . Axelsson lägger vikt på att lära, ge kunskap och 

bygga värdegrund tillsammans med fabriksanställda och andra människor som företaget 

samarbetar med.  Denna grund gör att företagsledaren inte är ensam om att ha värderingen i 

företaget utan också påverkar sina anhängare till att dela samma syn. Denna struktur 

möjliggör att värderingarna i fortsättningen, även utan företagsledaren, fortsätter att existera i 

företaget.  

I det familjeägda företaget Bergman AB har Bergmans söner, Marcus Bergman och Andreas 

Bergman engagerats för att föra vidare företagets värderingar. Värderingarna som ligger till 

grunden för företaget kan fortsätta existera genom att det hålls inom familjen som påverkas 

av grundarens värderingar.  

”Om jag ramlar av pinnen så är generationsskiftet redan klart. I bolaget The Ecocotton 

Co  som handlägger den ekologiska bomullen är sonen Marcus numera VD och hans bror 

Andreas är designer och produktutvecklare med eget ansvar för varumärket Bergmans.” 

(Bergman) 

Bergman betonar betydelsen av att behålla kvar ekonomi, etik och ekologi som ett sätt att 

styra företaget. Nästa ledare ska dela dessa värderingar och kunna förmedla vidare till alla 

inblandade. Enligt Bergman är bomullsbönderna i Peru kontrakterade och följer företagets 

regler. Företaget erbjuder ständig support vilket innebär att de alltid ska finnas närvarande för 

bomullsodlarna. Odlarna i Peru ska fortsätta utbildas i hur man bäst odlar ekologisk bomull 

och samtidigt finns det fortfarande behov av att förmedla fördelarna med ekologisk bomull.   

”Nästa ledare för företaget ska dela samma värderingar som oss samt dela vårt 

engagemang. Företaget kommer inte vara unikt om ledaren inte delar dessa värderingar.” 

(Holst)   

Det är genom att titta på hur situationen ser ut i industrin som vi kan förstå varför Holst på 

Righteous Fashion är intresserad av att välja en efterträdande ledare som delar samma 

ledarstil och värderingar. Det är enligt Holst ett sätt att kunna försäkra sig att företaget i 

fortsättningen kommer engagera sig i CSR. I klädindustrin har det varit fokus på leverantörer 

som drivits till att bjuda under varandra för att kunna tillverka klädesplagg för företagen 

(Fair trade, 2005).  De som drabbas är fabriksanställda som får sämre arbetsförhållanden och 
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minskade löner. Industrin saknar påtvingande lagar som reglerar goda förhållanden för de 

anställda (Johansson, 2006). Minimilön är enligt lag något som alla företag behöver betala, 

fast till och med denna lagstiftade lönen, diskuteras vara otillräcklig (Steindal, 2009). En 

levnadslön ska vara den lönen som ska garantera de fabriksanställda en lön som går att leva 

på. Detta ger en bild av att industrin är beroende av att företagen självreglerar sig och 

engagemang för frågor rörande mänskliga rättigheter och miljö finns hos de som utformar 

strategierna. För att kunna upprätthålla engagemanget i CSR förlitar sig Holst, inte på att 

lagen ska vara tillräcklig för att se till att företaget fortsätter leva upp till företagsvärden, utan 

mer på individens ansvar.  Enligt Philipson (2004) är detta ett sätt att upprätthålla etiken i 

företaget. Ledaren ska i sin handling leva upp till företagsvärden och utgöra en förebild.   

5.5 Kort sammanfattning av analysavsnittet 

 

 

Ledarens värderingar 

centrala för 

företagets existens 

• Ledarens värderingar utgör grunden för CSR-strategin.

• Ledarens engagemang och ledarstil driver CSR proaktivt och strategiskt.

Ledaren formar CSR -

strategier som utgör 

differentiering 

• Denna strategi ger en konkurrensfördel som utrycker sig genom att företaget differentierar sig.

• Differentieringen tar sig i uttryck genom ett nära samarbete med leverantörer och producenter,ett mervärde 

erbjuds för kunden genom CSR arbete och transparens erbjuds för intressenter. 

Problem när 

grundaren inte finns 

kvar i företaget

• Den nära kopplingen mellan differentieringsstrategin och ledarens värderingar gör att företaget blir mycket 

beroende av ledaren.

• Problemet uppstår när ledaren avgår, därför har företagen försäkrat sig att företaget lever i samma spår genom 

att lägga upp olika planer eller bestämmelser. Det kan vara att sälja del av verksamhet till fabriksanställda eller 

att utse familjemedlemmar som innehar samma engagemang sför företaget.

Figur 4. Sammanfattning av analysavsnittet  
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6 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt drar vi slutsatser från det som framkom i analysen samtidigt som ett mer 

konkret svar på huvudfrågan ges. Avslutningsvis kritiseras uppsatsen i sin helhet och förslag 

på vidare forskning presenteras. 

 

Företagen har mänskliga rättigheter och miljöetik som grundläggande företagsfilosofi. Detta 

har bidragit till att ledarna för respektive företag har ett intresse av att den starka 

företagskulturen fortlever i företaget. En anledning bakom intresset är att företagets grundare 

har startat företaget efter personliga värderingar och engagemang i problem som 

klädindustrin inte lyckats hantera . Ytterligare en anledning att behålla kvar värderingarna är 

att de utgör plattformen som konkurrensstrategin byggs utifrån. Utan dessa värderingar blir 

företaget som vilket annat företag som helst och differentieringsstrategin blir värdelös. 

Företagsledarna  i Dem Collective, Righteous Fashion och Bergman’s Sweden AB uppvisar 

en ledarstil som stämmer överens med de egenskaper som finns hos den transformativa 

ledaren.  Den transformativa ledaren skapar en värdemässig sammanhållning genom att 

formulera en vision som kopplas till värden, aktivt arbeta för förbättring och påverka 

omgivningen i vilket företaget verkar i. De värderingar som företagsledarna betonat är 

mänskliga rättigheter i form av att de anställda ska ha goda arbetsvillkor samt att ta hänsyn 

till miljön genom att välja ekologiskt bomull. Det centrala är också engagemanget hos 

företagsledarna i de frågor som ligger till grunden för företagets existens. Företagsledarna har 

ställt krav på att nästa ledare ska utifrån företagets policy och vision, leva som den lär och 

engagera företaget i CSR- aktiviteter. För att hålla företags värderingar vid liv har företagen 

på ledarskap nivå visat att de agerar i enlighet med dessa värderingar och de vill därmed se 

samma engagemang hos nästa ledare. Ledaren ska uppvisa en ledarstil som inte skiljer sig 

från den egna. För ett familjeägt företag kan den efterträdande ledaren redan tidigt engageras 

genom att grundaren är förebild och värderingarna förs vidare.   
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Företagen har differentierat sig med fyra strategier; grundaren har aktivt engagerat sig och 

format CSR strategi utifrån sina värderingar som även är anledningen till företagets existens, 

mervärde erbjuds för konsumenters ökade behov av kläder som tillverkats under goda 

förhållanden för både människor och miljö. Vidare har företagen kontroll över 

leverantörsledet och en mycket nära dialog med fabriksanställda, bomullsodlare och 

leverantörer. Företagen kan med hjälp av denna relation och kontroll samt goda 

arbetsförhållanden för de anställda erbjuder transparens i hela produktionskedjan, något som 

ses vara unikt i industrin.  

 

Ett sätt att undgå problemet som uppstår när ledaren inte längre jobbar i kvar företaget och 

även dennes värderingar samt engagemang försvinner, är att göra som ett av företagen gjort, 

nämligen att sälja fabriken till fabriksanställda som själva har samma värderingar. Det ligger i 

de fabriksanställdas egenintresse att fortsätta med att behålla kvar de goda 

arbetsförhållandena och på så sätt kan ledaren försäkra sig att värderingarna fortlever i 

fabriken som är en central del för att kunna tillverka kläder som ska ge mervärde åt 

konsumenterna. För att företagen ska fortsätta behålla kvar sina värderingar är det inte endast 

fokus på den efterträdande ledarens engagemang och värderingar. Ett av företagen engagerar 

de anställda i arbetet och ser till att de delar samma värderingar.  De anställda ska känna till 

värderingarna samt engageras men även stödjas i form av utbildning för att hålla 

värderingarna vid liv. Företaget stödjer de anställda i arbetet med att hålla värderingar vid liv 

genom att de utbildas i frågor om miljö och mänskliga rättigheter. Detta gör att företaget 

förtydligar företagets vision och sprider vidare sin kunskap i hela verksamheten. Det leder i 

sin tur till ett ökat engagemang hos de anställda och att de kan sträva efter att upprätthålla 

företaget värderingar även i när ledaren inte är i kvar i företaget.  

 

Vidare så har CSR som forskningsämne erbjudit en mäng olika perspektiv kring vad som 

utgör företags samhälls ansvar och hur företagen bäst ska arbeta med CSR. Porter och 

Kramer (2006) har belyst att företagen kan strategiskt arbeta med CSR som ett sätt att skapa 

möjlighet och unikt skilja sig från andra företag i samma bransch. Quairel-Lanoizelée (2011) 

har i sin forskning visat att CSR kan användas som en konkurrensstrategi men ifrågasätter om 

det kan vara hållbart när värderingarna institutionaliseras och CSR skiftar till att snarare 

handla om företagets överlevnad än differentiering. Waldman et al (2006)  har 
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uppmärksammat relationen mellan ledarskap och utformningen av strategiskt CSR.  I vår 

studie har vi visat att strategiskt CSR kan skapa möjligheter för företag att differentiera sig i 

klädindustrin. De positionerar sig som etiska och miljövänliga. Ledarens värderingar och 

engagemang i CSR är centralt i dessa företag och kan inte bortses. Företag kan utifrån denna 

studie få en större insikt i hur man i praktiken kan planera att behålla en viktig strategi i 

företaget för att försäkra sig att det fortlever utan ledaren. Denna studie kan även vara 

intressant för akademiker som vill få en större insikt i relationen mellan CSR strategi och 

ledarens värderingar samt hur detta påverkar företaget när det är dags för ledaren att avgå. 

 

Det är genom att ha direkt kontakt med grundarna som möjligheten ökade för oss att få 

relevanta svar för vår studie. Den kvalitativa metoden har även varit lämplig eftersom de 

ökade vår möjlighet till en djupare diskussion om ämnet med grundarna samtidigt som det 

gav oss en större förståelse samt överblick kring kopplingen mellan ledarskap, värderingar 

och konkurrensstrategi. Vårt empiriska resultat är baserat på ett urval av tre företag vilket gör 

att resultatet inte kan generaliseras i en tillräckligt stor utsträckning. För att öka resultatet 

krävs det ett större urval av företag. Svagheterna i teorin om differentiering som 

konkurrensstrategi visade sig genom det empiriska resultatet när en av respondenterna 

nämnde att företaget är värdelöst utan värderingarna som utgör differentieringen. Imitation av 

denna differentiering i form av att fler modeföretag börjar arbeta med CSR för att överleva i 

industrin eller om nästa ledare inte har liknande värderingar blir företagets 

differentieringsstrategi värdelöst.  

 

Företag i allmänhet vill framstå som bra, detta har resulterat i att de valda företagen i en 

relativt stor utsträckning presenterats till deras fördel. I det empiriska resultatet kan en känsla 

av enkelhet uppstå på grund av att man i lösningarna till problemformuleringen inte har tagit 

hänsyn till ändrade omvärldsfaktorer, att nästa ledare har liknande värderingar och ledarstil 

som grundaren garanterar inte att företagets syn och CSR strategi behålls. Det empiriska 

resultatet uttrycker endast hur dessa småföretag differentierat sig idag och kan inte uttala sig 

om differentieringen är tillräckligt stabil för att vara unik om flera år framöver, det vill säga 

oavsett om andra företag i samma industri börjar i allt större utsträckning arbetar med CSR. 

Omvärldsfaktorer kan tvinga företaget att ändra CSR strategi och då kanske även en annan 

ledarstil krävs. Företagen behöver regelbundet se över sina regler och normer eftersom 

omständigheterna under vilka de tillkom snabbt kan förändras (Philipson, 2004). Vidare, i det 
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fallet när företagen växer, kan den transformativa ledarstilen bli problematisk. Som 

transformativ ledare vill man inkludera medarbetarnas åsikter och synpunkter innan beslut 

fattas. Detta gör att processen blir trög. En trög beslutsfattning kan bidra till betydande stora 

problem för ett företag som snabbt måste agera i kris.  

6.1 Vidare forskning 
 

Det som vidare kan studeras är om en förändrad ledarstil krävs när dessa småföretag växer 

och även omvärldsfaktorerna förändras, eftersom det bland annat finns risk för långsammare 

beslutsfattning om den transformativa ledaren ska engagera alla i beslutsfattning. Ytterligare 

en aspekt som inte behandlats i denna studie är hur CSR ses utifrån konsumenternas 

synvinkel, ser de redan CSR som något som är självklart som alla företag i klädindustrin ska 

implementera, en fråga om överlevnad för företagen eller upplever konsumenterna CSR som 

något unikt som ger mervärde?  Denna inriktning som inkluderar konsumenternas perspektiv 

ger en djupare förståelse för CSR som konkurrensstrategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44

7 Källförteckning 

Andersson, G. (1979) Samverkan mellan småföretag. Doktorsavhandling Lunds universitet. Lund. 

Andersson, S. (1979) Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget Korpen.  

Augustinsson, E. & Brisvall, M. (2009) Tjäna pengar och rädda världen – den hållbara ekonomins 

entreprenörer. Stockholm: Bookhouse Publishing 

Beard, N.D (2008) The Branding of Ethical Fashion and the Consumer: A Luxury Niche or Mass-

market Reality? Fashion Theory, 12, 4, pp. 447-468. 

Bryman, A. (2006) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1:3. Malmö: Liber 

Carroll, A.B (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral  

Management of Organizational Stakeholders. July-August, 39 -48, Business Horizons. 

Dem Collective (2011) Om oss 

 <www.demcollective.se> 

Ecocotton (2011) Om Oss/CSR  <www.ecocotton.com/> 

hämtad 2011-04-25 

Ecocotton (2011) Egna varumärke <www.ecocotton.com/> 

hämtad 2011-04-25 

Edvardsson, B. , Enquist, B. , Hay, M. (2006) Values-based service brands: narratives from IKEA, 

pp. 230-24, Managing Service Quality 

Fair trade (2005) Så produceras våra kläder. 

<www.fairtrade.se/obj/docpart/a/a65b838f7e3018b36c01c364ceda59c2.pdf> 

hämtad 2011-05-04 

Friedman, M. (1970) The social responsibility of business is to increase its profits. The New York 

Times Magazine, september 13, pp. 173-178  

Grafström, M. , Göthberg, P. & Windell, K. (2008) CSR: Företagsansvar i förändring. Malmö: Liber. 

Granqvist, P. (2009) CSR i praktiken -Hur företagen kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. 

Upplaga 1:1.  Malmö: Liber. 

Hemingway, C.A & Maclagan, P.W (2004) Managers' Personal Values as Drivers of Corporate Social 

Responsibility. Journal of Business Ethics, 50, 1, pp. 33-44 

Jacobsen, D. I. (2005). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

Johnson, G. , Scholes, K. , Whittington, R. (2008) Exploring corporate strategy: text & cases. New 

Yersey: Prentice Hall 

Löhman, O. , Steinholtz, D. (2004). Det ansvarsfulla företaget: Corporate Social 

Responsibility i praktiken. Falun: Scandbook. 

 



 

45 

 

Marchesnay, M. (1998) Strategic management: The state of the art in small business and 

entrepreneurship, Ashgate, pp.150-179. 

Naturskyddsföreningen (2007) Tyg eller otyg? Miljöproblem och Möjligheter, välj miljömärkt. 

< www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Broschyrer/tyg-eller-otyg.pdf >  hämtad 

2011-04-28 

Naturskyddsföreningen (2008) Grön Design. Stockholm: Alfa Print. 

Paavola, S. (2004) Abduction as a Logic and Methodology of Discovery: the Importance of 

Strategies, Foundations of Science, 9, pp.267-283. 

Philipson, S. (2004) Etik och företagskultur – Att leda med värden. Lund: Studentlitteratur 

Porter, M. E & Kramer, M. R (2006) Strategy and Society: The Link Between Competitive  

Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard business review, 84, 12, pp.78 -92 

Porter, M. E. (2004) How competitive forces shape strategy. New York: Free Press 

Righteous Fashion (2011) Owner story <www.righteousfashion.se/blog/company/ownerstory/> 

hämtad 2011-04-18 

Righteous Fashion (2011) Values  

<www.righteousfashion.se/blog/company/values/> 

hämtad 2011-04-18 

Righteous Fashion (2011) “Vision”, 

<www.righteousfashion.se/blog/company/vision-values/>   

Hämtad 2011-04-20 

Righteous Fashion (2011), Production <www.righteousfashion.se/blog/ethicsenvironment/ 

production/> 

Rubenson, G. & Gupta, A. (1996) The Initial Succession: A Contingency Model of Founder Tenure 

Entrepreneurship,  Theory & Practice, 21, 2, pp. 21-35 

Small and medium-sized enterprises - SME definition. 

<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm> 

Hämtad 2011-05-11 

Swedwatch (2007) Textiler med ett smutsigt förflutet. 

<www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_handla 

miljovanligt_textiliermedettsmutsigtforflutet-swedwatch-textil.PDF> Rapport nr 17, Hämtad 2011-

04-18 

Quairel-Lanoizelée, F. (2011) Are competition and corporate social responsibility compatible? The 

myth of sustainable competitive advantage. Society and Business Review, vol. 6 No. 1, pp. 77-98 

Van Tulder, R. & Van der Zwart, A. (2006) International Business-Society Management: Linking 

Corporate Responsibility and Globalization. New York: Routledge 



 46

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm. 

Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Waldman, D. , Siegel, D. ,  Javidan, M. (2006) Components of CEO Transformational Leadership and 

Corporate Social Responsibility, Journal of Management Studies, 43, 8, pp. 1703-1725 

Wiklund, J. (2001) Små företags tillväxtstrategier i Tillväxtföretagen i Sverige, Stockholm: SNS 

förlag. 

Westerberg, M. (1998) Managing in turbulence: An empirical study of small firms operating in a 

turbulent environment. Doktorsavhandling, Luleå universitet, Luleå. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

8 Bilaga 1 

 

Intervjuguide till de tre utvalda företagen 

 
Respondenter: Kajsa Cappelen Holst (Righteous Fashion), Stephan Bergman (Bergman’s 
Sweden AB) och Annika Axelsson (Dem Collective), samtliga grundare samt delägare för 
sina företag. 
 
Intervju: 2011-04-13  Annika Axelsson 
Intervju: 2011-04-21  Kajsa Cappelen Holst och Stephan Bergman 
 

Företagets konkurrensstrategi 

1. Vilka är era kunder (målgrupp)? 

2. Har ni levererat någon form av emotionell mervärde för kunden? 

3. Vart sker er produktion? 

4. Tar ni miljöansvar? Om ja, på vilket sätt tar ni miljöansvar gällande er produktion av 

kläder samt vid odling av bomull? 

5. I hur stor utsträckning kan ni kontrollera underleverantörer? 

6. Hur har ni differentierat er gentemot andra företag i branschen?  

7. Vilka CSR strategier tillämpar ni? 

8. Hur resonerar ni kring att ert unika sätt att konkurrera med CSR-strategi tas efter av 
andra företag i branschen? 

Företagets och ledarens värderingar samt framtidsplaner 

9. Är verksamheten värderingsstyrt dvs. styrs företaget av grundläggande värderingar? 

10. Vilka värderingar har Du som ledare? 

11.  Har dessa värderingar inflytande över företagets CSR strategier, om ja, på vilket sätt? 

12. Vilka planer har ni för att försäkra att företaget i fortsättningen kommer behålla dessa 

värderingar och att nästa ledare engagerar sig i olika CSR aktiviteter när du avgår? 

13. Vem har ansvaret att utse efterträdande ledaren?  

14. Vilka krav har man på den nya ledaren?  
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9 Bilaga 2 

 

Intervjuguide till CSR Sweden 

 
Respondent: Marianne Bogle. 

Datum: 2011-04-04 
 

1. Hur skulle du definiera CSR? 

2. Arbetar de flesta företag reaktivt eller proaktivt med CSR? 

3. Kan du ge exempel på CSR strategier som kan gynna ett företag ur 

konkurrenssynvinkel? 

4. Kan företag arbeta aktivt med CSR och samtidigt vara lönsamma?  

5. Hur viktig är ledarens roll i ett företag för vilka olika CSR strategier man tillämpar? 

6. En del företag använder sig av kosmetisk CSR, det vill säga i syfte att stärka sitt 

varumärke, få ett gott rykte och allmänt bra PR hos media samt andra viktiga 

intressenter.  Hur kan intressenterna se skillnaden mellan de företagen som genuint 

jobbar med CSR och de som jobbar ytligt med det?  

7. Finns det någon skillnad mellan de företag som i ett tidigt skede börjat använda sig av 

CSR från de som i ett sent till skede påbörjat med CSR i termer av position på 

marknaden?   

8. Anser du att man kan bilda konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter med hjälp 

av strategisk CSR, om ja, hur? 

9. Är CSR en mode fluga, en trend för företag att använda sig av just nu eller är det 

något som är här för att stanna? 

10. Finns det nya trender inom CSR som vuxit fram genom åren? 
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