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Sammandrag 
 

Debatten om Corporate Social Responsibility (CSR) är aktuell. Att ta socialt ansvar handlar 

om frivilliga åtaganden för företag, eftersom det går utöver de tekniska och lagliga krav som 

ställs. Syftet med denna uppsats är att utreda hur CSR tillämpas i de två svenska klädföreta-

gen Hennes & Mauritz (H&M) och Dem Collective. Vi undersöker om och hur företagen upp-

lever kunders krav på socialt ansvarstagande samt om och hur företagen försöker påverka sina 

leverantörers CSR-arbete. En kvalitativ studie i form av intervjuer har utförts för att få en dju-

pare förståelse för hur de båda företagen bedriver CSR-arbete. 

 

Företagens CSR-strategi undersöks utifrån hur företagen ser på CSR som koncept och hur 

företagets utveckling av CSR-arbete ser ut. Vidare undersöks CSR-krav från kunder, företa-

gens transparens och kommunikation. Gällande CSR-arbete gentemot leverantör undersöks 

relationen företag-leverantör samt kontroll och uppföljning.  

 

Efter att vi studerat två svenska utlandsetablerade företags CSR-arbete kan vi konstatera att de 

förhåller sig till CSR på olika sätt på grund av företagens olika affärsidéer, utgångslägen, 

kundgrupper och leverantörsrelationer. H&M märker inte i så stor utsträckning av CSR-krav 

från kunder. De krav Dem Collective får ta del av är lägre än de krav som de själva ställer. 

H&M försöker påverka utvalda leverantörer genom mentorskap samt kontroll och uppfölj-

ning. Dem Collective har en nära och personlig relation till leverantörer och försöker därige-

nom utarbeta gemensamma riktlinjer för CSR-arbetet. 
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1 Inledning 
Debatten om företagens sociala ansvar, eller för att använda den engelska termen, Corporate 

Social Responsibility (CSR) är aktuell. Att ta socialt ansvar handlar om frivilliga åtaganden 

för företag, eftersom det går utöver de tekniska och lagliga krav som ställs (Peng 2005:484). 

 

CSR-debatten i Sverige trappades upp i mars 2006 när Mats Qviberg, VD för Investment AB 

Öresund, skrev en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida. Där menar han att företags 

enda uppgift är att skapa värde för aktieägarna och att etik inte ligger inom ramen för vad fö-

retag bör syssla med. ”Jag tror att det är av största vikt att vi sätter stopp för det flummiga 

etikpratet innan det sätter krokben för företagandet i vårt land” (Mats Qviberg, Svenska 

Dagbladet 060309) Både politiker och företagare gav sig med skilda uppfattningar in i debat-

ten om CSRs omstridda nytta. 

Traditionellt har CSR uppfattats som enbart en kostnad för företag, men näringslivets inställ-

ning har förändrats i riktning mot ökat socialt ansvarstagande (Paine 2002:61). Forskning på 

området har funnit samband mellan CSR-arbete och företags finansiella prestation (Waddock 

et al 1997). CSR har vunnit en plats på många svenska storföretags dagordning, år 2005 

kommunicerar 77 procent av de 31 företagen på Stockholmsbörsens A-lista sin syn på socialt 

ansvar på sin webbplats. (Windell 2005) Forskning kring CSR pågår kontinuerligt, men en 

allmänt vedertagen definition av begreppet saknas vilket medför att fortsatt teoretisk utveck-

ling och mätning av CSR är svårt. (McWilliams et al 2006)  

Idag är 48 av de 100 största ekonomierna i världen företag, vilket innebär att företag har 

mycket makt och därmed ett stort ansvar (Peng 2005:24). Krav på socialt ansvarstagande har 

ökat bland företags olika intressenter. Information om företag är idag mer lättillgänglig och 

det medför att det är enklare för kunden, en av företags viktigaste intressenter, att välja bland 

företag och produkter. Ett gott rykte är viktigt för att attrahera kunder och för att kunna skapa 

trovärdighet är det i sin tur centralt för företag att ha ansvarstagande leverantörer. 

(www.smekey.org) 

 

En industri som ofta figurerar i debatten kring miljö- och arbetsvillkor är klädbranschen. 

Klädindustrin var den tillverkningsindustri som först flyttade från industrialiserade länder till 

utvecklingsländer, eftersom där fanns möjlighet till billigare framställning. (Dicken 2003:317) 
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En kombination av den tidiga utflyttningen och de ökade kraven från omvärlden innebär att 

CSR-arbete inom klädbranschen kan förväntas ha kommit förhållandevis långt.  

 

Inom klädbranschen finns många stora multinationella klädföretag som exempelvis Hennes & 

Mauritz (H&M). Genom att ha leverantörer i länder med låga kostnader för arbetskraft hålls 

tillverkningskostnader nere. Granskningen av företag och kraven på socialt ansvarstagande 

har ökat, vilket kan ha bidragit till att H&M idag tar ett större socialt ansvar än tidigare. Det 

finns även företag som startar med avsikt att bedriva företagande som samtidigt förbättrar 

miljö- och arbetsförhållanden runtom i världen. Dessa kan på sikt eventuellt konkurrera med 

redan etablerade företag då de erbjuder mervärde åt medvetna kunder. Ett exempel är Dem 

Collective som har startat en miljövänlig och socialt ansvarsfull produktion av kläder i Sri 

Lanka. 

 

Eftersom en entydig definition av CSR saknas finner vi det angeläget att närmare undersöka 

vad som kan rymmas i begreppet CSR. H&M och Dem Collective är båda svenska klädföre-

tag med leverantörer utomlands, men har olika utgångspunkter vad gäller CSR-arbete. H&M 

har funnits i nästan 60 år men CSR har blivit en del av företagets strategi först de senaste tio 

åren. Dem Collective däremot startade 2003 med CSR invävt i företagets etablerings- och 

arbetssätt.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Corporate Social Responsibility (CSR) tilläm-

pas i två svenska utlandsetablerade företag med olika utgångspunkter gällande CSR-arbete. Vi 

ämnar särskilt utreda om och hur företagen upplever kunders krav på socialt ansvarstagande 

samt om och hur företagen försöker påverka sina leverantörers CSR-arbete. 
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2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR har sina rötter i den företagsekonomiska litteraturen från 1950-talet. Under de följande 

decennierna utreddes begreppet vidare och forskningen inriktades på hur CSR mäts och orga-

niseras. (Carroll 1999). CSR-debatten är aktuell såväl inom forskning (McWilliams et al 

2006) som inom det svenska näringslivet (www.svd.se). Eftersom vi i vår studie undersöker 

svenska företag använder vi CSR Sweden:s2 definition av CSR: 

Att företag, på egna initiativ, visar upp ett aktivt engagemang i det svenska och det lokala 

samhällets utveckling (www.csrsweden.se). 

CSR genererar vinster utöver de mer traditionella ekonomiska vinster som företag söker, näm-

ligen sociala (Peng 2005:484). CSR är en allmän term som kan tillämpas på alla organisatio-

ner, oavsett storlek, privat eller offentlig sektor, tillverknings- eller tjänsteföretag. (Castka et 

al 2004:142). 

2.1 Företags ökade betydelse innebär ökat ansvar 
Det privata näringslivets upplevda ansvarstagande har ökat samtidigt som detsamma har 

minskat för politiker. Företagens ökade betydelse medför att omvärlden uppfattar att företa-

gen idag har ett större ansvar. Enligt Löhman & Steinholtz (2004:33-36) är det en anledning 

till den starka framväxten av CSR. Företag har fått större frihet och öppnare marknader tack 

vare avregleringar och med den tilltagande friheten följer ökat ansvar. Både möjligheter och 

risker uppstår; möjligheter att öka värdet för både företaget och dess intressenter, men även 

risker eftersom företags agerande i större utsträckning uppmärksammas. (Löhman & Stien-

holtz 2004:31). Ett exempel på hur företag kan omvandla dessa risker till möjligheter är att 

samarbeta med Non Governmental Organizations3 (NGOs). Genom att företag exempelvis 

följer certifieringar fastställda av NGOs kan samarbete leda till ökad vinning. (Peng 

2005.495).  

                                                 
2 CSR Sweden är ett företagsdrivet nätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengage-
mang. CSR Sweden är kopplat till CSR Europe via Stiftelsen Svenska Jobs and Society. CSR Europé bildades 
1995 i Bryssel på initiativ av EU-kommissionens tidigare ordförande Jaques Delors. CSR Europe är ett närings-
drivet nätverk med över 60 stora företag som medlemmar (www.csrsweden.se). 
3 Non Governmental Organizations (NGO:s) är översatt till svenska - icke-statliga organisationer. NGO är en 
benämning på alla organisationer som inte är statliga, såsom olika enskilda organisationer, aktionsgrupper, opi-
nionsgrupper, frivilligorganisationer eller fackliga organisationer (www.ne.se). Exempel på kända NGOs är 
Amnesty International, Greenpeace, Human Rights Watch och Röda korset (www.wikipedia.org). 
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2.2 CSR som koncept – etik och ekonomi 
Paine (2003:54) menar att det idag finns en bättre förståelse för hur företags värderingar är 

kopplade till finansiella prestationer. Företag har tidigare sett etiskt engagemang som enbart 

en kostnad men den bilden har förändrats. Många vill interagera med företag som är pålitliga, 

ärliga, rättvisa och hänsynstagande, därigenom kan etiskt engagemang löna sig. Faktum är att 

värderingar är kritiska framgångsfaktorer för många av dagens företag (Paine 2003:2). Etik är 

ett komplext begrepp som innefattar normer och värderingar, korrekt uppförande, skyldighe-

ter och ett sökande efter vad som är generellt gott. Företag måste därför utreda syftet med sin 

verksamhet och hur de ska bete sig (Paine 2003:1). Att visa etiskt engagemang innebär att 

aktivt bedriva verksamhet som följer företagets etiska ställningstaganden. Etiskt hänsynsta-

gande kan ibland vara en nödvändighet för ekonomisk framgång, exempelvis då konkurrenter 

ökar sitt ansvarstagande och därigenom vinner fördelar. (Paine 2003:61) 

 

Peng (2005:485) menar att företags primära funktion är att tjäna som ekonomiska affärsföre-

tag och därför inte ska ses som sociala agenter som ska ta på sig alla världens sociala pro-

blem. På lång sikt kan företaget dock skadas om intressenters CSR-krav inte tillgodoses. Peng 

(2005:495-499) anser att managers istället för att se CSR som en extra kostnad, som leder till 

ökade regleringar och skadeståndsskyldigheter, bör behandla CSR som en källa till differenti-

ering. För att CSR ska gynna företaget måste det finnas en anpassning mellan CSR och före-

tagens existerande resurser, kompetenser och komplementära tillgångar. (Peng 2005:495-

499). Företagen bör tillgodose alla intressenters behov och samtidigt sträva efter en mer ba-

lanserad så kallad ”triple bottom line” vilken består av ekonomiska, sociala och miljöfrämjan-

de prestationer (Peng 2005:488).  

Frågan huruvida CSR bidrar positivt till företags finansiella prestation är omdiskuterad och 

föremål för studier. Den amerikanske nationalekonomen och statistikern Milton Friedman 

riktade kritik mot CSR och ansåg att företags enda mål ska vara att maximera vinsten till ak-

tieägare. 

”Few trends would so thoroughly undermine the very foundations of our free society as the 

acceptance by corporate officials of a socially responsibility other than to make as much 

money for their shareholders as they possibly can” (Friedman 1962:33) 

Även Frankental (2001) är kritisk och anser att CSR till viss del är en PR-uppfinning, bland 

annat eftersom en klar definition saknas. Först när företag granskas inte bara utifrån sin finan-
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siella prestation utan även för miljömässig och sociala prestation kan CSR få fäste. Frankental 

(2001) menar även att marknaden inte belönar etiska företag. (Frankental 2001) 

Även inom det svenska näringslivet finns kritiker, en av dem är Mats Qviberg, VD för In-

vestment AB Öresund. Qviberg menar att företag som inte ägnar sig åt det de är bäst på, att 

effektivt producera varor och tjänster, kommer att förvandlas till någon sorts privata myndig-

heter. Detta anser Qviberg: ”kommer att slänga grus i marknadsekonomins välståndsmaskine-

ri”. (www.svd.se) 

Waddock et al (1997) har gjort en omfattande studie om länken mellan CSR och finansiell 

prestation. Författarna finner ett samband i båda riktningarna; bättre finansiell prestation leder 

till bättre CSR, och bättre CSR leder till förbättrad finansiell prestation, allt annat lika. 

2.3 Utveckling av CSR i företag 
Rischard (2002) menar att många företag går igenom en stegvis process mot ett ökat socialt 

ansvarstagande. Mia Horn af Rantzien (2003) har utvecklat Rischards resonemang och menar 

att företag ofta går igenom fem olika stadier:  

 

Stadie 1: Företaget ägnar sig åt sponsring och välgörenhet. 

Stadie 2: Defensiv CSR; Företaget agerar i huvudsak för att skydda varumärket. 

Stadie 3: Offensiv CSR; Företaget handlar med avsikten att bli världsledande på området. 

Stadie 4: Företaget är en aktör för utveckling och fattigdomsbekämpning för att på så vis kun-

na understödja där regeringars insatser är otillräckliga. 

Stadie 5: Global problemlösare; Företaget vill tillsammans med andra aktörer bemöta akuta 

globala problem. 

 

Det finns företag som är verksamma inom samtliga fem stadier, men de flesta befinner sig på 

något av de första stegen (Horn af Rantzien 2003). 

2.4 Intressentteorin 
Företag har många intressenter som kan påverka och bli påverkade av organisationens arbete 

att uppnå sina mål och dessa pressar företag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarstagande 

sätt. (Peng 2005:485-486) Intressentteorin kan användas för att analysera varför företag bör 

ägna sig åt CSR och mot vilka intressenter arbetet bör riktas (Moir 2001). 
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Intressenter kan delas in i två grupper, primära och sekundära. Primära intressenter är ägare, 

kunder, leverantörer och anställda. De står företaget närmast och har en direkt påverkan på 

företagets resultatutveckling. Sekundära intressenter är exempelvis NGOs, fackföreningar, 

medier och myndigheter, och kan förklaras som de som påverkar de primära intressenternas 

relation till företaget. (Löhman & Steinholtz 2004:132).  

 

Företags ansvar har ökat till att nu-

mera gälla gentemot alla sina intres-

senter och går längre än att generera 

tillfredsställande finansiella resultat, 

se figur 1. Idag tillhör även intres-

senternas legala rättigheter företags 

ansvarsområden, det vill säga sådant 

som är lagstadgat exempelvis arbets-

villkor och miljöstandarder. (Paine 

2003:123) Företag måste följa de 

formella krav som finns i de länder 

där de verkar. De formella kraven 

uttrycks genom lagstiftning och 

myndighetsföreskrifter. (Magnusson 

& Norén 2003) Ytterligare ställer 

intressenter legitima krav på företag, 

vilka baseras på moraliska ideal som socialt ansvar, mänskliga rättigheter och rättvisa. (Paine 

2003:123). Det finns en mängd frivilliga riktlinjer, koder och internationella konventioner 

gällande frågor om mänskliga rättigheter, miljö och socialt ansvar. Några viktiga aktörer är 

Förenta Nationerna (FN), Internationella arbetsorganisationen (ILO), Organisationen för eko-

nomiskt samarbete (OECD), Europeiska Unionen (EU), Internationella Handelskammaren 

(ICC). (Magnusson & Norén 2003) 

 

2.4.1 Två primära intressenter 

En av företagets viktigaste intressenter är kunden och för att attrahera kunder är ett gott rykte 

centralt. Om företaget inte kan uppvisa att det har ansvarstagande leverantörer är det svårt att 

skapa trovärdighet gentemot kunder. (www.smekey.org) 
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2.4.1.1 Kunder 
Kunden är en av företagets viktigaste intressenter och största drivkrafter bakom CSR-arbetet. 

Kunden förväntar sig ett värde från företaget som motsvarar det pris denne betalar. Kunderna 

ställer idag större krav och det blir svårare för företagen att leva upp till dessa krav eftersom 

de måste leverera mer än en ”bra” produkt. Enligt Löhman & Steinholtz (2004:46-48) måste 

kunden kunna identifiera sig med produkten och företagen bör därför leverera produkter med 

en mängd emotionella faktorer. Företagen bör visa att de förstår sin roll i samhället och att de 

kan hantera sin påverkan på andra platser i världen. (Löhman & Steinholtz 2003:46-48) Kon-

sumenter är ofta också ägare av företag genom fondandelar och försäkringar, vilket leder till 

ökat intresse i hur företaget sköts (Löhman & Steinholtz 2004:16). Kunder kan via sin köp-

kraft pressa företag att ta mer socialt ansvar. Uppfattningen om hur mycket socialt ansvar fö-

retaget i fråga tar är för vissa kunder avgörande vid val av produkt. I takt med att information 

kring företags arbete med socialt ansvar blir allt mer lättillgänglig och kunder därmed är bätt-

re informerade, ökar kundernas press på att företag arbetar mer med CSR. (Waddock et al 

2002) Undersökningar visar att under förutsättningen att pris och kvalitet är lika, väljer kun-

der produkter/tjänster framställda av företag som tydligt tar socialt ansvar (www.smekey.org). 

I undersökningar gjorda av FörebildsFöretaget Konsument år 1997 framkom att 99 procent av 

allmänheten någon gång valt bort en vara eller ett företag på grund av att de inte accepterade 

värderingarna varumärket stod för (Löhman & Steinholtz 2003:51). 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003:50-58) vill konsumenten att företag ska berätta om sitt 

samhällsengagemang genom marknadsföring. För att visa kunder att företaget tar ansvar arbe-

tar många företag med projekt som syftar till att förbättra samhället de verkar i. Medvetna 

konsumenter behöver företagen som kanal för att kunna påverka, vilket ger företagen makt 

och ansvar som kan användas som en möjlighet till ökad ekonomisk framgång. Produkter som 

är tillverkade på ett ansvarstagande sätt efterfrågas allt mer, rättvise- och miljömärkta produk-

ter tar sakta men säkert marknadsandelar. Förtroende från kunder erhålls när företag tar ställ-

ning och visar integritet. (Löhman & Steinholtz 2003:50-58) 

 

2.4.1.2 Leverantörer 
Leverantörer utgör en annan viktig intressentgrupp för företag (Löhman & Steinholtz 

2003:69). Leverantörsrelationer har blivit av högsta prioritet och företag jobbar strategiskt 

med att bygga djupa relationer med sina leverantörer för att erhålla så mycket värde som möj-

ligt. Dock bör företag hålla dessa resurskrävande relationer till ett fåtal och bygga upp en 

mängd olika relationer på ett differentierat sätt. Företag har inte kapacitet att hantera alltför 
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många nära leverantörsrelationer eftersom de är kostsamma och kan innebära ökade konflikter 

(Gadde & Snehota 2000:305). 

 

Under 1990-talet koncentrerade sig många företag på sin kärnverksamhet och flyttade ut övri-

ga delar på leverantörer. Det finns ett beroendeförhållande mellan företag och leverantör ef-

tersom den slutliga produkten har varumärke och design gemensamt med det bolag som har 

kärnverksamheten. Detta innebär att det köpande företaget kan förhandla fram priser och kva-

litet med leverantören och att denne blir beroende av köparen. Företaget har alltså fortfarande 

ansvar trots att mycket av produktionen läggs ut på leverantörer. (Löhman & Steinholtz 

2003:65)  

 

Djupa relationer mellan företag och leverantörer innebär att de genom en tvåvägskommunika-

tion kan ha gemensamma CSR-strategier som kan vara välgörande för båda. Större företag 

kan även fungera som mentor åt den mindre leverantören och visa vägen till ett mer etiskt 

företagande. För att påverka sina leverantörer kan företag genomföra särskilda åtgärder. De 

kan söka information om hur mycket CSR leverantören har införlivat och välja leverantör 

utifrån detta. Om leverantören har misslyckats att möta kraven eller att visa upp begärd in-

formation kan företaget upphöra med sina köp. Maktbalansen mellan köpande företag och 

leverantör gör att mindre företag (small- and medium- sized enterprises,  SMEs)4 har svårare 

att påverka CSR-processen. (Holt 2004).  

 

För de flesta SMEs är goda relationer viktiga för att erhålla stabilitet. Ju mer komplexa rela-

tionerna blir, desto mer omsorg krävs för att upprätthålla dem. När företag växer ökar upp-

märksamheten och de hålls i större utsträckning ansvariga för sina leverantörers CSR-metoder 

(www.smekey.org). I relationer där det finns högt engagemang uppkommer generellt fler kon-

flikter. Köpande företag och leverantör måste enas om beslut, trots att de kan ha olika ut-

gångspunkter. Detta ökar risken för konflikter som måste övervakas för att de inte ska trappas 

                                                 

4 Små och medelstora företag. Ett medelstort företag har färre än 250 anställda. Företaget ska ha en årlig om-
sättning som understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 27 miljoner euro. Små 
företag. De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som understiger 7 mil-
joner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro. Mikroföretag. Till kategorin små och 
medelstora företag hör mikroföretagen och de är företag med färre än 10 anställda. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm) 
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upp och utvecklas till konfrontationer. En viss mängd konflikter kan bidra till att positiva för-

ändringar genomförs, men det måste finnas ett samförstånd mellan företag och leverantör att 

olika uppfattningar existerar. (Gadde & Håkansson 2001:152)  

 

Mycket av textil- och konfektionsindustrin har lagt sin produktion i exempelvis Asien efter-

som den billiga arbetskraften utgör en betydande konkurrensfördel. Trots att många av dessa 

länder har lagstiftning mot exempelvis brott mot arbetsrätt fungerar det inte alltid i praktiken. 

Företag bör se till traditioner, historia, religioner och andra liknande faktorer som påverkar 

människor i de länder företagen verkar i, annars är risken att de handlar i god tro och gör sa-

ker fel trots att de velat göra rätt för sig. Riktig information blir viktig för att kunna göra något 

åt omständigheterna direkt eller för att kunna förbättra situationen över tid. Företag ska följa 

lagar i de länder de har verksamhet i, men ibland kan de lokala spelreglerna gå emot lagarna 

och där finns ett dilemma. FNs organ för internationell arbetsrätt har konventioner som oftast 

används som internationella regelverk. Ansvaret för att bygga upp strukturer som krävs för att 

ett land ska fungera och att social utveckling sker ligger på politisk nivå. Företag bör dock se 

till att de inte medverkar till motsatsen. Många företag har en uppförandekod5 som berättar 

hur de avser att handla i relation till sina leverantörer. CSR har därmed mest riktats mot leve-

rantörer som inte har sin verksamhet i Sverige, utan i områden i världen där företag finner 

billig arbetskraft. Brott mot grundläggande internationell arbetsrätt sker, medvetet eller 

omedvetet, i den typen av produktion. Att ha en bra relation mellan företag och leverantör, 

som är öppen och ärlig, är viktigt för många företag vare sig det handlar om arbetsrätt eller 

daglig verksamhet. Företagets åtaganden måste klaras av, vilket är svårt om inte relationen 

med leverantören fungerar. (Löhman & Steinholtz 2003:66-69) 

                                                 
5 En uppförandekod är skriftliga regler för företags verksamhet. Uppförandekoden antas av företaget själv och är 
ett frivilligt åtagande. Uppförandekoden ska omfatta både inköpande företag, leverantör och underleverantör. 
(www.fairtradecenter.se) 
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3 Studiens tillvägagångssätt 

3.1 Val av undersökningsobjekt 
Företag jobbar olika med CSR med avseende på hur mycket resurser som läggs ner, vilken 

slags filosofi de har och hur CSR organiseras. För att kunna utreda vad begreppet kan innefat-

ta för svenska företag har vi gjort en fallstudie av två företag med olika utgångspunkter vad 

gäller CSR-arbete. H&M är ett stort välkänt multinationellt företag som startade sitt CSR-

arbete för tio år sedan. Bilden av H&M är mångfasetterad; allt från ett vinstdrivande företag 

som utnyttjar barnarbete till ett ansvarstagande företag som satsar mycket resurser på CSR. 

(Werner & Weiss 2003; OmVärlden nr 3 april 2006; Svenska Dagbladet 060416; 

www.renaklader.org). Dem Collective är ett litet internationellt företag som startade 2003, 

och har uppmärksammats i media för sin produktion av etiskt framställda kläder i exempelvis 

tidningsartiklar i DN (2006.04.01) och Metro (2006.03.20). Dem Collectives filosofi går ut på 

att CSR kommer i första hand. Vinst är viktigt men får inte uppnås på bekostnad av företagets 

högt ställda kriterier kring CSR. 

 

H&M finner vi representativt för ett äldre svenskt multinationellt företag vars CSR-arbete har 

vuxit fram i takt med ökade krav från intressenter. Dem Collective är ett mindre relativt ny-

startat företag som tvärtom har startat med CSR-arbete som affärsidé. Gemensamt för företa-

gen är att de verkar inom klädbranschen och har leverantörer utomlands. På grund av de up-

penbara skillnaderna i storlek och affärsidé finner vi en studie av de båda företagens CSR-

arbete intressant, eftersom det ger en bred bild av vad begreppet kan innefatta. 

3.2 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill få förståelse för hur de båda företagen 

bedriver CSR-arbete. Genom en kvalitativ ansats studeras ett fenomen inifrån och en djupare 

och mer fullkomlig bild erhålls (Holme & Solvang 1997:92). Den kvalitativa metoden lämpar 

sig för undersökningar som eftersträvar riklig information om få objekt (Holme & Solvang 

1997:78).  

 

Om H&M finns en stor mängd sekundärdata i form av exempelvis årsredovisningar och CSR-

rapporter men detsamma gäller inte för Dem Collective. Genom en kvalitativ studie har vi 

möjlighet att efterfråga information vi inte finner i andra källor samt ställa följdfrågor och 

därmed få en mer fullständig bild av företagen.  
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3.3 Datainsamling 
Både primär- och sekundärdata har samlats in. Primärdata är information som utredarna själva 

samlar in med det egna syftet i åtanke. Sekundärdata är information insamlad av någon annan, 

sannolikt med ett annat syfte än det utredarna har. (RobHan 060425). 

 
3.3.1 Primärdata 

Primärdata insamlades genom intervjuer med företrädare för H&M och Dem Collective. In-

tervjuer anser vi kunna ge vår undersökning en närmre beskrivning av de två nämnda företa-

gens CSR-arbete och därmed ett utförligare underlag till analys. Genom att utföra intervjuer 

personligen fås en närhet till undersökningsenheterna. Detta ger en mer vardaglig och hel bild 

av företagets aktiviteter än vad som hade framkommit vid en telefonintervju eller skriftlig 

intervju (Holme & Solvang 1997:99). Den direkta kontakten är viktig eftersom den ger oss 

möjlighet att ställa följdfrågor (Holme & Solvang 1997:105). 

 

Vid val av intervjupersoner efterlyste vi personer med riklig kunskap om det vi undersöker 

(Holme och Solvang 1997:104). För att hitta en lämplig person från H&M att intervjua letade 

vi i företagets årsredovisning och fann att Ingrid Schullström är huvudansvarig för CSR (soci-

alt ansvar och miljö). I ett telefonsamtal med henne blev vi hänvisade till Karolina Dubovicz. 

Karolina Dubowicz är en av sju personer som arbetar på H&Ms CSR-avdelning i Stockholm 

och har ansvar för rapportering och annan kommunikation. Vi bedömde att hon var väl läm-

pad för vår intervju vilken genomfördes 060419. Dem Collective är ett litet företag med en-

dast två anställda i Sverige. Vi kontaktade Dem Collective via den e-postadress vi fann på 

företagets webbplats och fick möjlighet att intervjua Annika Axelsson, en av företagets grun-

dare. Intervjun skedde 060511.  

 

Till intervjuerna utformade vi intervjumanualer med öppna frågor, det vill säga frågor utan 

fasta svarsalternativ (se bilaga 1 och 2). Dessa var ställda så att de följde de teorier vi vill ope-

rationalisera. Vi följde inte strikt manualen och ställde följdfrågor. Frågorna är inte standardi-

serade, på så vis kan resultatet av intervjuerna så mycket som möjligt bli undersökningsperso-

nens egna uppfattningar. (Holme & Solvang 1997:100-101) 
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3.3.2 Sekundärdata 

Inläsning av sekundärdata ligger till grund för vår förståelse av CSR och utifrån den har inter-

vjumanualerna utformats. Sekundärkällor är ofta viktiga som en första fas i utredningar och 

för att få förslag på konkreta frågor som kan ställas till de primära källorna (RobHan). Sekun-

därdata i form av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar och webbplatser har använts i 

detta arbete. Vid val av källor har nyare källor prioriterats. Från forskare vid Företagsekono-

miska institutionen vid Uppsala Universitet fick vi tips om erkänd litteratur på området. Det 

bekräftade att källor vi redan funnit anses trovärdiga och gav oss vägledning i den fortsatta 

litteratursökningen. Vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna JSTOR, Emerald, 

Blackwell Synergy, SAGE Publications, Wiley Interscience, Science Direct och EBSCO 

HOST. För att ta del av den aktuella CSR-debatten i Sverige har vi följt debatten i Svenska 

Dagbladet. Vi har hämtat information från diverse organisationer med CSR-anknytning via 

deras webbplatser. Våra undersökningsobjekts (H&M och Dem Collective) webbplatser har 

använts till vår empiridel. 

3.4 Operationalisering 
För att finna svar på det man vill undersöka måste de teoretiska begreppen operationaliseras, 

det vill säga omformas till mätbara variabler (Holme & Solvang 1997:157). För att undersöka 

hur de två företagen arbetar med CSR och då specifikt gällande kunders krav och företagens 

påverkan på leverantörer, var intervjufrågorna ställda kring dessa intressenter.  

 

Företagens CSR-strategi undersöks utifrån hur företagen ser på CSR som koncept och hur 

företagets utveckling av CSR-arbete ser ut. Därefter går vi djupare in på hur företagen uppfat-

tar kunders CSR-krav, hur transparenta företagen är med information om CSR-arbetet och hur 

informationen kommuniceras. Gällande CSR-arbete gentemot leverantör undersöker vi hur 

relationen företag-leverantör ser ut och hur tillverkningen kontrolleras och följs upp. Inter-

vjumanualer utformades utifrån teoriavsnittets delar angående företags CSR-strategi, kunder 

och leverantörer. De teman som tas upp i intervjumanualen sammanfattas i tabell 1 nedan.  
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3.5 Källkritik 
Vi har valt att intervjua representanter för två olika företag och i egenskap av företrädare för 

sina respektive företag är de subjektiva informationskällor. Med vetskap om detta har vi för-

sökt att hålla oss neutrala. Samma svårighet gällande subjektivitet uppkommer då vi använt 

oss av företagens webbplatser och H&Ms CSR-rapport. Med Internetbaserade källor finns 

problematiken att informationen ändras eller försvinner över tid. Hänsyn har tagits till när 

webbplatsen senast är uppdaterad och vem utgivaren är. Majoriteten av de Internetkällor vi 

använt har varit myndigheter och organisationers webbplatser. Myndigheterna bedömer vi 

vara trovärdiga och organisationernas subjektivitet har beaktas. 

 

Företagens CSR-strategi Kunder Leverantörer 

 
o CSR-konceptet  

 
o Utveckling av 

CSR 
 

  
o Kunders krav 

 
o Transparens och 

kommunikation 

 
o Relation till le-

verantör 
 
o Kontroll och 

uppföljning 

Tabell 1: Operationalisering 
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4 Klädbranschen 
Totalt arbetar 30 miljoner människor världen över inom beklädnadsindustrin. I Sverige köper 

vi kläder för 30 miljarder kronor per år, varav ungefär hälften tillverkas i utvecklingsländer. 

Kläderna kommer framför allt från Kina, Indien, Thailand, Sydkorea, Indonesien och Bangla-

desh. Klädbranschen har genom åren ofta varit i blåsväder på grund av dess bristande ansvar 

för ekologiska frågor och arbetsmiljömässiga aspekter i framställningen av kläder. Anklagel-

serna har exempelvis handlat om barnarbete, långa arbetspass och låga löner. 

(www.fairtradecenter.se). 

 

Inom klädindustrin är det vanligt att företag lägger ut delar av produktion på leverantörer. Av 

alla tillverkningsindustrier var textil- och klädindustrin först att etablera sig i utvecklingslän-

der eftersom kläder kan tillverkas genom enkel teknologi och med lågutbildad arbetskraft. 

Idag är tillverkningen utspridd i både industrialiserade länder och utvecklingsländer. (Dicken 

2003:317-319)  

4.1 Hennes & Mauritz 
Hennes & Mauritz (H&M) grundades 1947 i Västerås. Försäljning sker idag i 22 länder och 

omsättningen uppgick under 2005 till 72 miljarder kronor. Under den senaste femårsperioden 

har H&M uppvisat en stadigt ökande vinst och kontinuerlig expansion. På huvudkontoret i 

Stockholm finns bolagsledningen och huvudfunktioner för design och inköp, finans, ekonomi, 

etablering, butiksinredning och display, reklam, information, investor relations, human reso-

urces, logistik, säkerhet, IT samt CSR. Vidare finns 15 landskontor med ansvar för de olika 

funktionerna i respektive försäljningsland. H&Ms affärsidé är att erbjuda ett brett och trendigt 

modesortiment för alla till bästa pris. Bästa pris erhålls genom att företaget använder sig av få 

mellanhänder, köp av stora volymer, lång erfarenhet av och kännedom om marknaden, kost-

nadsmedvetenhet som återkommer i alla led och ett effektivt distributionssystem. 

(www.hm.com) 

 

Idag arbetar sju personer centralt på H&M med CSR-frågor. De första stegen togs under mit-

ten av 1990-talet när Ingrid Schullström (H&Ms nuvarande chef för miljö och socialt ansvar) 

arbetade för H&M i Hong Kong. Schullström började skissa på en uppförandekod för företa-

gets leverantörer, koden togs i bruk 1997 och används än idag. H&Ms CSR-arbete har varit 

mest utbrett i leverantörsleden eftersom det har varit mest akut där. ”Vårt val av tillverknings-

länder kräver att vi agerar ansvarsfullt” (Dubowicz 060419) Sedan år 2002 ger H&M årligen 
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ut en CSR-rapport som beskriver företagets frivilliga arbete med socialt ansvar och miljöfrå-

gor (www.hm.com). H&M vill begränsa användningen av lösningsmedel och andra farliga 

kemikalier får användas. H&M får märka vissa av sina kläder med Blomman, EU:s officiella 

miljömärke, som visar på begränsningar av skadliga ämnen och minskad vattenförorening i 

hela produktionskedjan. (www.hm.com)  H&Ms globala CSR-arbetslag består av omkring 50 

personer, varav 40 av dessa är så kallade auditörer och arbetar med inspektioner i de fabriker 

som tillverkar kläder för H&M (www.hm.com - CSR-rapport 2005): (Dubowicz 060419) 

 

Hur mycket resurser som H&M årligen lägger ner på CSR är svårt att säga då det enligt Du-

bowicz (060419) inte finns en bestämd CSR-budget. Det som skulle ingå i en sådan är exem-

pelvis löner till de som arbetar på H&Ms CSR-avdelning och medlemsavgift till människo-

rättsorganisationer. (Dubowicz 060419) H&M samarbetar med NGOs såsom  Amnesty Inter-

national och UNICEF, de stödjer projekt som bland annat hjälper utsatta kvinnor och barn, 

skänker kläder till välgörenhet och stödjer kampen mot droger. (www.hm.com). Anledningen 

till att H&M bedriver CSR-arbete är enligt Dubowicz (060419) inte för att differentiera före-

taget: ”Vi vill bedriva verksamhet på ett ansvarstagande sätt och ser i första hand till hur vi 

ska göra.” Gällande mer bindande regler inom klädbranschen anser Dubowicz (060419) att 

H&M kommer långt på frivillighet, men att företaget inte har någon anledning att motsätta sig 

mer bindande regler. 

 

4.1.1 Kunder 

Dubowicz (060419) menar att H&M inte rangordnar sina intressenter men säger ändå att kun-

den är viktigast. H&Ms kläder riktar sig till fyra olika målgrupper; Dam, Herr, Ungdom och 

Barn. (www.hm.com) H&M kommunicerar sitt CSR-arbete till kunder och potentiella kunder 

via företagets webbplats, den årliga CSR-rapporten, årsredovisningen och artiklar i kundtid-

ningen. Kraven från kunder skiljer sig mycket åt. Dubowicz (060419) menar att det finns gott 

om kunder som framförallt är intresserade av att kläder ska vara snygga, sitta bra och kunna 

köpas till ett bra pris. Vissa kunder ställer krav på socialt ansvarstagande och det visar de ge-

nom förfrågningar via vykort och e-post. H&M har dock inte märkt så mycket av kunders 

krav av denna typ, mängden är inte överväldigande. Dubowicz (060419) tror och hoppas att 

H&Ms kunder har ett större intresse än det de markerar idag, men menar att steget från att 

kunder bryr sig till att de skickar e-post fortfarande är långt. Dubowicz (060419) anser att 

H&M inte är så proaktiva i att kommunicera sitt CSR-arbete till kunder och att de eventuellt 

kan satsa mer på detta framöver. ”Det är inte så många kunder som läser vår CSR-rapport, 
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definitivt inte från pärm till pärm. Det är en mindre skara mer insatta, exempelvis investerare 

och etiska investerare.” (Dubowicz 060419) 

 

4.1.2 Leverantörer 

H&M äger inga fabriker utan samarbetar istället med cirka 700 fristående leverantörer som 

endera tillverkar i egen regi eller lägger ut produktionen på underleverantörer. Totalt handlar 

det om ungefär 2000 fabriker som syr H&Ms kläder och mer än 700 000 människor är delak-

tiga i produktionen. Ungefär 60 procent av produktionen sker i Asien, resterande del huvud-

sakligen i Europa. Kontakterna med leverantörerna sker via H&Ms 22 produktionskontor som 

är placerade i fyra världsdelar. Fördelningen av produktionskontoren är elva i Asien, nio i 

Europa och ett vardera i Centralamerika och Afrika. (www.hm.com - CSR-rapport 2005) 

 

Ungefär 70 procent av H&Ms 40 auditörer arbetar i Asien, resterande i Europa. Det finns tre 

samordnande chefer med regionalt ansvar för tillsynsverksamheten, dessa är placerade i New 

Delhi, Shanghai och Hong Kong. (Dubowicz 060419) H&Ms CSR-arbete gentemot enskild 

leverantör beror på hur relationen ser ut. ”Vissa leverantörer har man en lång relation med, 

medan andra är engångsföreteelser. Vid korta relationer är det inte intressant vare sig från 

vår sida eller från leverantörernas sida att lägga ner mycket krut.” (Dubowicz 060419)  

 

H&Ms uppförandekod fungerar som styrverktyg för CSR-arbetet. Alla leverantörer skriver på 

uppförandekoden vilket innebär att de även ansvarar för att deras underleverantörer efterlever 

koden. (Dubowicz 060419) Uppförandekoden innefattar lagliga krav, barnarbete, säkerhet, 

arbetarnas rättigheter, arbetsmiljö i fabrikerna, bostadsförhållanden, miljö samt inspektioner 

och efterlevnad (www.hm.com CSR-rapport 2005). Varje leverantör som H&M har en affärs-

relation med är skyldiga att ansöka hos företaget för att kunna använda sig av en ny produk-

tionsenhet. ”Helt grundläggande för vårt CSR-arbete är att vi känner till var någonstans till-

verkning sker.” (Dubowicz 060419) 

 

I uppförandekoden skriver H&M att de inte har direkt kontroll över produktionen och att det 

därför är viktigt att företaget tar ansvar gentemot de tusental personer som tillverkar företagets 

kläder. H&M förbehåller sig rätten att skicka in inspektörer, både från företaget och från obe-

roende tredje part (exempelvis NGOs), för att undersöka om koden följs. Dessa inspektioner 

kan göras oannonserade. Leverantörer måste först och främst följa de lagar och regler som 

finns där de har verksamhet. Om H&Ms krav går emot nationella lagar måste leverantörer 
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meddela företaget om detta. I uppförandekoden står också att barnarbete inte accepteras av 

H&M och att företaget avser följa FNs barnkonvention. Om barn upptäcks i fabrikerna ska de 

inte sägas upp utan att först ha givits en annan lösning och fabrikerna bör inte anställa fler 

barn efter att barnarbete upptäckts. H&M accepterar att barn mellan 12 och 15 år i länder där 

lärlingsverksamhet är tillåtet får arbeta ett visst antal timmar per dag om det inte påverkar 

barnens skolgång. Till personal som är mellan 15 och 18 år ska speciell hänsyn tas. I arbets-

frågor ska det vara tillåtet för anställda att vara fackligt engagerade och de har rätt till kollek-

tivavtal. När det gäller miljöfrågor vill H&M att leverantörer följer relevant nationell lagstift-

ning. (www.hm.com - uppförandekod) 

 

Inspektioner av de fabriker som framställer kläder för H&M påbörjades 1998. Tillsynsverk-

samheten omfattar samtliga leverantörer men insatserna riktas utifrån faktorerna landrisk, 

storlek på fabrik och kommersiell betydelse av leverantör för H&M. 

Landrisk: Produktionsländerna har delats in i riskkategorier, baserade på landets efterlevnad 

av mänskliga rättigheter. Riskindelningen baseras på H&Ms egna erfarenheter, samt rapporter 

från Amnesty och International Business Leaders Forum (IBLF). 

Storlek på fabrik: I en större fabrik är det fler människor som kan drabbas vid eventuella 

missförhållanden samtidigt som det tar längre tid att skapa en tillförlitlig bild av produktions-

förhållandena. 

Kommersiell betydelse av leverantör för H&M: Det ägnas mer tid åt att kontrollera leverantö-

rer som är av stor kommersiell betydelse baserat på faktorer såsom pris, ledtid i produktionen, 

kvalitet och uppfyllande av uppförandekoden. (www.hm.com - CSR-rapport 2005; Dubowicz 

060419)  

 

En inspektion följer en färdigbestämd mall som består av följande steg: Datainsamling, fa-

briksinspektion, dokumentgranskning, intervjuer med arbetare, intervjuer med chefer och in-

spektion av sovsalar (om sådana finns). Dubowicz (060419) menar att H&M genom inspek-

tioner kan kolla upp var leverantören står idag, vilka problemområden som finns, utifrån det 

sätts mål och handlingsplaner upp. Dubowicz anser att det är eftersträvansvärt men ganska 

tungrott att påverka leverantörers CSR-arbete. ”Vad vi ytterst jobbar med det är ju att försöka 

påverka människors attityder. Att påverka hur leverantörer bedriver sin verksamhet och det 

är ju en svår roll”. (Dubowicz 060419). 

Resultatet från inspektionerna leder till en gradering utefter en femgradig skala. Under 2005 

fick 184 av 2670 undersökta leverantörer graderingen ”rejected” som innebär att H&M inte 
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placerar ordrar hos den aktuella leverantören fram tills dess att nödvändiga åtgärder vidtagits. 

(www.hm.com CSR-rapport 2005) Att avsluta en leverantörsrelation på grund av missförhål-

landen finner H&M inte eftersträvansvärt. ”Vi har en processyn när det gäller samarbetet 

med leverantörerna. Vi kräver inte 100 procent efterlevnad av uppförandekoden från dag ett. 

Det är inte realistiskt.” Vid graderingen ”permanently rejected” avslutas leverantörsrelationen 

permanent, vilket händer någon eller några gånger per år. (Dubowicz 060419) Förra året 

(2005) avslutades samarbetet med en leverantör till H&M sen 20 år tillbaka permanent. H&M 

valde att fasa ut sig själva och företagets ordrar. Anledningar till att avsluta ett samarbete 

permanent är enligt Dubowicz (060419) om leverantören upprepade gånger använder sig av 

fabriker som H&M inte godkänt, upprepade gånger använder sig av barnarbete och upprepade 

gånger använder falska dokument gällande exempelvis lön och tidsrapportering. (Dubowicz 

060419)  

4.2 Dem Collective 
Dem Collective grundades år 2003 av Annika Axelsson och Karin Stenmar. Grundarnas av-

sikt är att ”kombinera variablerna ekologi, etik, kvalitet och genomtänkt design med ett rim-

ligt pris” (www.demcollective.com). Iden till Dem Collective föddes då Stenmar efterfrågade 

t-shirtar som var etiskt producerade. I Axelssons bakgrund finns arbete med rättvisehandels-

frågor och studier av freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier, vilket Stenmar visste. 

Stenmar kontaktade Axelsson som svarade att hon inte ansåg att det fanns några sådana alter-

nativ. Detta blev starten till samarbete som resulterade i företaget Dem Collective. Grundarna 

är båda kritiska till bistånd. De tror istället på rättvis handel och vill genom Dem Collective 

visa att det är möjligt att bedriva just rättvis handel mellan industrialiserade länder och ut-

vecklingsländer. (Axelsson 060511)  

  

Axelsson och Stenmar undersökte var de kunde göra inköp av etiskt producerad bomull och 

fann att Indien var ett bra inköpsland för deras syfte. De tog hjälp av organisationen Traidc-

raft6 för att finna bra bomullsodlare. Slutligen valdes Sri Lanka som produktionsland då lan-

det var ett av de första länderna i Sydostasien att skriva på ILO-konventionerna om arbetsrätt. 

Dem Collective anser också att Sri Lanka är det, av länderna i Sydostasien, som bäst efterle-

ver de mänskliga rättigheterna. Eftersom ingen av de redan befintliga fabrikerna i Sri Lanka 

                                                 
6 Traidcraft är Storbritanniens ledande rättvishandel-organisation. Traidcraft arbetar nationellt och internationellt 
med att påverka till förändringar av handelsregler. De förespråkar CSR och vill bana väg för social redovisning. 
(www.traidcraft.co.uk) 
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uppfyllde Dem Collectives krav beslutade de sig för att starta en egen fabrik. (Axelsson 

060511) Arbetstagarna på Dem Collectives fabriker i Sri Lanka har tre gånger högre lön än 

den genomsnittlige textilarbetaren i Sri Lanka. Dem Collective baserar sina löner på faktisk 

levnadskostnad för en familj. Den lagstadgade minimilönen i Sri Lanka ligger långt under 

denna nivå. (Axelsson 060511) 

 

Axelsson tycker det är vansinnigt att prata om CSR eftersom hon anser att det är en självklar-

het att ta socialt ansvar. ”Det ska inte behöva diskuteras huruvida företag ska ta socialt an-

svar.” Hon tycker att uppförandekoder inte ska behöva finnas och att många företag utformar 

en sådan för att blidka kunder. (Axelsson 060511) 

 

4.2.1 Kunder 

Dem Collectives första kläder kom till Göteborg i november 2004. De hade redan några givna 

kunder, särskilt i form av organisationer, exempelvis Rena Kläder. Dem Collectives målgrupp 

är i dagsläget organisationer och företag. (Axelsson 060511)  

 

Kunder brukar ibland ställa CSR-krav. Senast var det en av företagets återförsäljare, Sakeus, 

som ville att Dem Collective skulle ansöka om att deras kläder blir rättvisemärkta. Det ville 

inte Dem Collective med motiveringen att märkningen inte ställer tillräckligt höga krav. Ax-

elsson tycker inte att företaget har haft problem med att locka kunder och att de lätt kan moti-

vera varför priset är ”högt”: ”Det finns 15-20 personer i produktionskedjan och alla ska ha en 

skälig lön.” (Axelsson 060511) Tillverkningskostnad per t-shirt är 95 kronor och plaggen 

säljs för 205 kronor styck. (Axelsson 060511) 

 

Axelsson (060511) menar att Dem Collective har total transparens och mycket information 

kan nås via företagets webbplats. På huvudkontoret i Göteborg finns anställningskontrakt till 

allmän beskådan. Dem Collectives arbete är öppet för allmänheten, bland annat fick en miljö-

konsult som använder sig av metoden Life-cycle assessment7 möjlighet att följa produktionen 

av en t-shirt. (Axelsson 060511)  

  

Dem Collective lägger inte en krona på traditionell marknadsföring. Axelsson (060511) me-

nar att de är eftertraktade av organisationer, företag, politiska grupper och universitet som 

                                                 
7 Life-cycle Assessment (LSA) är en objektiv process för att utvärdera produktionens påverkan på miljön så att 
man kan hitta möjligheter till förbättringar. (www.life-cycle.org) 
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talare och informatörer. Vidare menar Axelsson (060511) att företaget uppmärksammas i me-

dia vilket gör att de inte behöver marknadsföra sig: ”Folk hittar oss.” (Axelsson 060511) Fö-

retaget har i dagsläget en årsproduktion på 18000 plagg men en efterfrågan på 40000. (Axels-

son 060511) 

 

4.2.2 Leverantörer 

Axelsson (060511) menar att det ibland varit svårt att finna leverantörer som motsvarar före-

tagets krav. Dem Collective har en önskan att tillverka tröjor med dragkedjor men eftersom de 

inte funnit en lämplig leverantör för dragkedjor har de valt att avstå. Företaget har i dagsläget 

en leverantör i Indien och fyra i Sri Lanka. Leverantörerna tillhandahåller råvaror, stickning, 

vävning, färgning, sytråd, märken, tvättrådslappar, necktags och säkerhetsnålar. (Axelsson 

060511) 

 

När Dem Collective väljer ut sina leverantörer tar de hjälp av EDB (Export Development 

Board)8 som även är de som ger företaget lov att tillverka för export. De får råd var de ska 

vända sig och sedan åker Axelsson själv runt och inspekterar vilka leverantörer som passar 

företagets produktion. Axelsson talar singalesiska och kan därför lätt kommunicera med lo-

kalbefolkningen, arbetarna och deras arbetsgivare. (Axelsson 060511) Dem Collective har 

kontakt med fackföreningen Free Trade Workers Union. Axelsson (060511) menar att de ge-

nom att ha personliga kontakter på företag kan fakta om hur textilindustrin i de aktuella län-

derna ser ut insamlas. (Axelsson 060511) 

 

Axelsson (060511) anser att Dem Collective har nära samarbete med sina leverantörer. Vidare 

tycker hon att företaget har mycket att lära ut till leverantörerna som i sin tur är nyfikna och 

öppna. Exempelvis har en av leverantörerna, Pride Labels, som funnits i 20 år, nyligen integ-

rerat ekologi i sin dagliga verksamhet. Genom samarbetet med Dem Collecive har leverantö-

ren bland annat lärt sig att inte bränna plast och att använda ekologiskt garn. Dessutom har 

leverantörerna fått lära sig om marknaden i väst eftersom de enligt Axelsson (060511) tidigare 

varit mycket skeptiska till att det finns en marknad för rättvist producerade varor i väst. Dem 

Collective står med ena foten i produktionen och den andra i marknaden och kan därför fun-

gera som en länk och informera mellan dessa. (Axelsson 060511) 

 

                                                 
8 EDB är en statlig Sri Lankesisk organisation som arbetar med främjande och utveckling av export. 
(www.srilankabusiness.com) 
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Det Dem Collective tycker är viktigast i valet av leverantörer är att de kan hålla kvalitet och 

därför blir prisjämförelsen oviktig. Dem Collective är vinstdrivande men det får inte ske på 

bekostnad av kvalitet. Axelsson (060511) menar att företagets leverantörer har blivit personli-

ga vänner och genom dessa personliga relationer kan tankar utbytas om varför man agerar på 

ett visst sätt. Dem Collective har inte haft problem med leverantörer gällande CSR som inte 

gått att lösa och har därmed aldrig avslutat någon leverantörsrelation. (Axelsson 060511) 

 

Genom att ha direkt kontakt med såväl bomullsodlaren i Indien som sömmerskorna på Sri 

Lanka kan företaget garantera att framställningen sker både ekologiskt och med rättvisa vill-

kor för arbetstagarna. Produktionen av kläder ska följa IFATs (International Federation of 

Alternative Trade) uppförandekod och att den följs säkerställs genom att produktionen sker 

med total transparens. IFATs uppförandekoder behandlar allmänt villkor för rättvis handel 

(www.demcollective.com). Av skriften framkommer exempelvis att barnarbete är förbjudet 

(www.ifat.org). Dem Collective följer IFATs uppförandekod men Axelsson (060511) menar 

att den inte är tillräcklig. Axelsson (060511) tycker att alla företag ska agera medmänskligt 

och följa ILOs konventioner som tar ställning för exempelvis organisationsfrihet och medbe-

stämmande. Axelsson (060511) tror inte på mer lagstiftning då hon menar att den ändå inte 

följs. Hon tror på mänskliga rättigheter och att de ska vara grundläggande för alla företags 

verksamhet. (Axelsson 060511) 

 

Dem Collectives grundare Axelsson och Stenmar har inte kunnat ta ut någon lön för sitt arbete 

än, men under hösten 2006 räknar de med att företaget ska börja gå med vinst. Axelsson 

(060511) poängterar att de inte sysslar med välgörenhet. Axelsson och Stenmar tror mer på 

medveten handel än bistånd (Axelsson 060511). Det är inte en nödvändighet att jobba små-

skaligt, det viktiga är att kontrollen är noggrann och att företagets principer inte frångås. Före-

taget vill expandera till att ha tre fabriker på Sri Lanka. Textilindustrin är huvudnäring på Sri 

Lanka men där finns ännu inga bomullsodlingar. I framtiden vill Dem Collective ha sin egna 

ekologiska bomullsodling för att slippa transport från Indien. Detta håller på att förhandlas om 

i dagsläget. (Axelsson 060511)  
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5 Analys 
För att se hur CSR tillämpas i svenska företag har vi undersökt företagen H&Ms och Dem 

Collectives CSR-strategi, om och i så fall hur företagen upplever CSR-krav från kunder samt 

om och i så fall hur de företagen försöker påverka sina leverantörers CSR-arbete.  

5.1 Företagens CSR-strategi 
I företagens affärsidéer kan vi tydligt se en skillnad i hur företagen förhåller sig till CSR. Vi 

fann att H&M inriktar sig på att sälja moderiktiga kläder till bästa pris medan Dem Collective  

inriktar sig på att sälja kläder som är tillverkade utifrån högt ställda krav på miljö och etik. 

H&Ms CSR-arbete framgår inte av företagets affärsidé till skillnad från Dem Collective som 

proaktivt, i företagets affärsidé klargjort sitt ställningstagande gällande CSR. Detta anser vi 

visar på företagens olika utgångspunkter beträffande CSR.  

 

Att H&Ms huvudsyfte är att tjäna som ett ekonomiskt affärsföretag framgår av företagets af-

färsidé. Gällande Dem Collective finner vi att det är mer otydligt, och vid första anblick kan 

man få uppfattningen att företaget vill verka som en social agent, vilket Peng (2005) avråder 

från. Trots att grundarna ännu inte kunnat ta ut någon lön poängterar Axelsson (060511) att 

Dem Collective inte sysslar med välgörenhet, deras syfte är att verka som ett ekonomiskt af-

färsföretag. Vi finner att Pengs (2005) teori angående företags roll går att tillämpa på både 

H&M och Dem Collective. 

 

H&M har en fristående enhet som arbetar med CSR-frågor, medan Dem Collectives CSR-

arbete genomsyrar hela företaget. Företrädare för båda företagen beskriver CSR som en själv-

klarhet. Inget av företagen anser att de bedriver CSR-arbete för att det kan utgöra en källa till 

differentiering som Peng (2005) rekommenderar. Beträffande H&M menar Dubowicz 

(060419) att företaget i första hand ser till hur de själva ska agera och att deras val av produk-

tionsländer kräver att de agerar ansvarsfullt. Beträffande H&M menar vi att CSR-arbetet inte 

är ett sätt för företaget att differentiera sig. Vår uppfattning är att CSR inom H&M vuxit fram 

de senaste tio åren till följd av ökad kännedom om missförhållanden och ökade krav från om-

världen. 

 

Axelsson (060511) menar att det inte ska behöva diskuteras huruvida företag ska ta socialt 

ansvar, utan att det är en självklarhet. Företagets verksamhet och produkter är unika i Sverige 
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vilket vi menar utgör en källa till differentiering. Dem Collectives syfte är att tjäna pengar och 

CSR-arbete är en del av företagets affärsidé. 

 

Horn af Rantzien (2003) menar att företag ofta genomgår fem olika stadier mot ökat socialt 

ansvarstagande. Vi anser att H&M ägnar sig åt steg 1, välgörenhet och sponsring, viket in-

formationen att företaget stödjer ett antal projekt vittnar om. Vi menar att H&M även har nått 

steg 2, defensiv CSR, där företaget agerar för att skydda varumärket. Det som talar för att 

företaget bedriver defensiv CSR är att CSR-arbetet har startat först de senaste tio åren. Steg 3 

handlar om att bedriva CSR-arbete med avsikten att bli världsledande på området, vilket vi 

inte funnit några tecken på att H&M vill. Dem Collective har i motsats till H&M inte ökat sitt 

sociala ansvarstagande eftersom de redan från starten arbetat mycket aktivt med CSR-frågor. 

Ett exempel är att de inte har ägnat sig eller ägnar sig åt välgörenhet och sponsring som är det 

första stadiet i Horn af Rantziens (2003) teori. Dem Collectives löner till anställda i Sri Lanka 

är baserade på faktiskt levnadskostnad för en familj.  Att det ser så pass olika ut i de två före-

tagen finner vi inte förvånande, utan det styrker att faktorer som exempelvis historia och tradi-

tion spelar stor roll och att teorin troligen stämmer bättre in på företag som inte traditionellt 

har ägnat åt CSR, som exempelvis H&M.  

5.2 Kunder 
Enligt såväl Löhman och Steinholtz (2004) som Waddock et al (2002) har kunders krav på 

produkter ökat, vilket medför att kunder sätter press på företag att agera mer ansvarsfullt. I 

motsats till Löhman och Steinholtzs (2004) tes fann vi att H&M inte upplever speciellt myck-

et krav på socialt ansvarstagande från kunder. Kunders krav markeras enligt Dubowicz 

(050419) i form av en inte överväldigande mängd vykort och e-post. Att H&M inte märker av 

kunders krav i någon större utsträckning menar vi kan bero kundernas sätt att kommunicera 

sina krav. En möjlig förklaring är att enskilda kunder inte upplever det möjligt att påverka ett 

stort multinationellt företag såsom H&M. Rimligt är att kunder väljer andra kanaler med för-

hoppning om större genomslagskraft, exempelvis media och NGOs. Samtidigt finner vi det 

inte särskilt anmärkningsvärt att H&M inte upplever så mycket krav från kunder, vilket bott-

nar i företagets affärsidé. Befintliga kunder som en längre tid har handlat kläder till låga priser 

på H&M verkar inte påverkas nämnvärt av opinionen för ökat ansvarstagande.  

 

Dem Collective observerar vissa krav från kunder, dessa är dock ofta lägre än de krav kun-

derna ställer vilket exemplet med Sakeus förfrågan om rättvisemärkning visar. Att Dem Col-



 24

lective inte upplever krav från kunder tror vi beror på att kunderna är nöjda med rådande 

CSR-arbete. Dem Collective har specifika kunder med stor medvetenhet kring etiskt tillver-

kade produkter, och att de vid missnöje skulle uttrycka det. Dem Collective har total transpa-

rens och på det sätt de kommunicerar sitt CSR-arbete vinner företaget kunders intresse och 

tillit. I det här fallet stämmer det överens med Löhman & Steinholtz tes att företag som tydligt 

tar ställning och visar integritet vinner kunders förtroende. Att efterfrågan på företagets pro-

dukter överstiger utbudet visar på att de fått kunders förtroende. 

 

Att H&M har CSR-rapporten tillgänglig på företagets hemsida menar vi tyder på transparens. 

H&M är enligt oss inte så bra på att delge vare sig CSR-rapport eller de projekt företaget är 

engagerade i till kunder. Det krävs att kunden själv har ett intresse och aktivt letar informa-

tion. Företagets CSR-arbete kommuniceras enligt Dubowicz (060419) via företagets webb-

plats, CSR-rapporten, årsredovisningen och företagets kundtidning. Alla dessa kommunika-

tionskanaler lägger ansvaret att ta reda på informationen på kunden. Löhman & Steinholtz 

menar att konsumenter vill att företag ska berätta om sitt samhällsengagemang. För att kom-

municera sitt CSR-arbete till kund bör de bli mer proaktiva i sin marknadsföring av det. Att 

detta inte sker kan bero på att H&Ms kunder inte ställer så höga CSR-krav. Kunden utgör 

företags viktigaste intressant och så länge H&Ms kunder inte kräver information, menar vi att 

H&M troligen saknar incitament att lägga resurser på att kommunicera CSR-arbete till kund. 

 

Axelsson (060511) hävdar att Dem Collectives arbete har total transparens. Enligt Axelsson 

(060511) finns inga hinder för att få se på företagets anställningskontrakt och att kunder kan 

nå mycket information om Dem Collective och dess CSR-verksamhet via företagets webb-

plats. Kunden måste dock aktivt söka information om Dem Collectives CSR-arbete, i likhet 

med H&M. Vi menar att Dem Collectives kunder sannolikt är ett antal medvetna konsumenter 

och att det är troligt att Dem Collectives kunder sökt information om företagets CSR-arbete 

och att de utifrån det valt företagets produkt. Andra sätt företaget kommunicerar sitt CSR-

arbete är via media och föreläsningar. Axelsson (060511) menar att Dem Collective inte läg-

ger pengar på traditionell marknadsföring vilket vi anser är en indikation på att nuvarande 

kommunikationskanaler fyller sitt syfte.  

5.3 Leverantörer 
Det finns ett beroendeförhållande mellan företag och leverantör eftersom den slutgiltiga pro-

dukten representerar företaget. Därför är det viktigt att kunna visa att hela produktionskedjan 
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är rättvis och miljövänlig genom CSR-arbete, om företaget vill skapa förtroende gentemot 

intressenter som ställer krav. Det blir särskilt aktuellt för företag som har leverantörer i ut-

vecklingsländer. För att erhålla så mycket värde som möjligt menar Gadde & Snehota att före-

tag bör ha nära samarbete med leverantörer. Viktigt är dock att begränsa antalet nära leveran-

törsrelationer eftersom de är resurskrävande och ökar risken för destruktiva konflikter. Samti-

digt menar Holt att långa relationer ger förutsättningar för gemensamma CSR-strategier vilka 

kan vara välgörande för både företag och leverantör.  

 

H&M har i enlighet med Gadde & Snehotas resonemang en mängd olika slags leverantörsre-

lationer, en del av dem är kortvariga medan andra är långvariga.  I de kortvariga relationerna 

försöker H&M i sitt CSR-arbete gentemot leverantör inte i någon större utsträckning påverka 

leverantören till ökad CSR, vilket gör att de i vissa fall inte utarbetar gemensamma strategier 

som kan vara välgörande för både företag och leverantör, som Holt anser. 

 

Vi anser att H&M utövar ett slags mentorskap mot utvalda leverantörer eftersom företagets 

auditörer inspekterar leverantörers arbete och utifrån detta sätter upp mål och utformar hand-

lingsplaner för förbättringar. H&M kräver inte hundraprocentig efterlevnad av företagets upp-

förandekod från dag ett, vilket visar att H&M vill hjälpa leverantörer att finna verktyg till 

förbättringar. Dock fungerar inte alltid mentorskapet, årligen får ett antal leverantörer grade-

ringen ”rejected” vid inspektioner och någon eller några gånger per år avslutas en leverantörs-

relation permanent. H&M har i egenskap av ett multinationellt företag ett maktövertag gent-

emot leverantörer. Det innebär att de har möjlighet att påverka leverantörernas CSR-arbete, 

vilket de gör om än i begränsad och riktad omfattning. H&Ms affärsidé bygger i huvudsak på 

att hålla låga priser och därför är det förståeligt att de inte vill ha djupa relationer med samtli-

ga leverantörer eftersom djupa relationer är kostsamma och kan skapa konflikter. Att avbryta 

en lång relation är resurskrävande och det är därför svårt att byta leverantör. Ur ett CSR- per-

spektiv skulle en relation som avslutas på grund av missförhållanden kunna leda till en förvär-

rad situation. Människor förlorar sina jobb eller får arbeta under missförhållanden genom att 

kontrollen helt försvinner.  

 

Om företaget och leverantören har olika uppfattningar om hur arbetet ska utföras skapas in-

tressekonflikter. Gadde & Håkansson menar att en viss mängd konflikt är bra för att främja 

utveckling. För att hantera intressekonflikter som uppkommer gällande CSR använder H&M 

en utvärderingstrappa. Att en leverantör exempelvis tilldelas graderingen ”rejected” innebär 
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att företaget inte placerar ordrar till dess nödvändiga förbättringsåtgärder har vidtagits. H&M 

har en uppförandekod som alla leverantörer måste skriva på. Koden visar hur företaget efter-

strävar att leverantören ska agera i framställningen av kläder för H&M. H&M utför inspektio-

ner och år 2005 uppgick de till 2670 stycken. Genom inspektioner försöker företaget kontrol-

lera att leverantörerna följer koden och följa upp om de finner situationen otillfredsställande. 

Kontroll och uppföljning används för att få relationen till leverantörer att fungera och för att 

H&M i sin tur ska kunna klara av sina förpliktelser såsom Löhman & Steinholtz förespråkar. 

 

Dem Collective har fem leverantörer. Relationerna präglas av närhet och personlig kontakt 

mellan företag och leverantörer. Nära relationer är resurskrävande men medför samtidigt att 

de direkt kan ta itu med problem och konflikter om sådana uppstår. Holt menar att SMEs har 

svårare att påverka leverantörer eftersom ett litet företag inte har så stor makt över dessa. Men 

Dem Collective visar att det går att påverka leverantörernas CSR-arbete även om de är ett litet 

företag. Enligt Axelsson är leverantörerna intresserade av att lära sig mer om etisk och miljö-

mässig produktion och Dem Collective fungerar här som en mentor. Genom samarbetet har 

exempelvis leverantörer fått lära sig om ekologisk hållbarhet. Dem Collective har även en roll 

som medlare av information om vad marknaden i väst efterfrågar. Den personliga kontakten 

med leverantörer och det faktum att Dem Collective betalar sina leverantörer ett skäligt pris 

anser vi vara anledningar till att Dem Collective kan påverka sina leverantörers CSR-arbete. 

Enligt Axelsson har inte problem gällande arbetsrätt uppstått och inga leverantörsrelationer 

har avslutats. Även om det råder olika uppfattningar gällande exempelvis vad som är bra kva-

litet finns utrymme för dialog där de skiljda uppfattningarna kan behandlas. 

 

Inspektion av Dem Collectives verksamhet sker dels av Axelsson och Stenmar och dels av 

oberoende NGOs. Kontrollen blir mer direkt hos Dem Collective eftersom de utför inspektio-

ner och uppföljning personligen. Att företaget öppnar för granskning även av oberoende kon-

trollanter gör att det skapas ytterligare press på leverantörer att följa uppsatta bestämmelser. 

Även i Dem Collectives fall vill man genom kontroll och uppföljning upprätthålla fungerande 

relationer med leverantörer. Dem Collective har redan från företagets start valt leverantörer 

utifrån redan fastställda CSR-kriterier, vilket innebär att risken att företaget måste avsluta en 

leverantörsrelation är kraftigt reducerad. 

 



 27

6 Slutsats och diskussion 
 
CSR beskrevs i början av teoriavsnittet som ett komplext begrepp utan en vedertagen defini-

tion. Efter att vi studerat två svenska utlandsetablerade klädföretags CSR-arbete finner vi 

skillnader i hur det tillämpas. 

 

H&M och DemCollectives affärsidéer visar på olika utgångspunkter gällande CSR-arbete. 

Båda vill tjäna som ekonomiska affärsföretag och inte som sociala agenter. H&M har en fri-

stående CSR-enhet medan Dem Collectives CSR-arbete genomsyrar hela företaget. H&M vill 

inte titta på andra företags CSR-arbete utan vill utveckla sin egen strategi. Dem Collective 

tycker inte att CSR ska behöva diskuteras utan är en självklarhet. Inget av företagen ser CSR 

som en källa till differentiering. Dem Collectives unika sätt att bedriva verksamhet som är 

CSR betonad menar vi ändå utgör en källa till differentiering trots att det inte är syftet. Dem 

Collective möter en efterfrågan som inte tidigare tillfredsställts. Dem Collectives unika pro-

dukter kan bli en framgångsfaktor om företaget lyckas behålla uppmärksamheten runt etiskt 

företagande och dess produkter.  

 

Horn af Rantziens teori om de olika utvecklingssteg, inom CSR, som företag ofta går igenom 

kan användas på H&M. Detta kan ha sin förklaring i att H&M är ett traditionellt företag som 

inte haft CSR från början och att dessa steg utretts med sådana företag i åtanke. I Dem Collec-

tives fall så stämmer stegteorin inte eftersom företagets sociala ansvarstagande från starten 

varit högt och att de därför inte följt en specifik ökande CSR-process.  

 

H&M märker inte i någon större utsträckning av CSR-krav från kunder. De krav Dem Collec-

tive får ta del av är lägre än de krav som de själva ställer. Inget av företagen känner alltså av 

press från kunden, den viktigaste intressenten. Kunders anspråk har enligt Löhman & Stein-

holtz och Waddock et al ökat under senare år. Ändå tycker båda företagen att det är viktigt att 

ha information tillgänglig för kunder, men det krävs att kunden aktivt söker upp informatio-

nen. Eftersom krav inte ställs direkt från kund torde det finnas andra krafter som uppmuntrar 

till ökat CSR-arbete, exempelvis NGOs. Båda företagen är villiga att kommunicera sin CSR-

verksamhet och vara så öppna som möjligt mot kund. Anledningen till att företagen inte upp-

lever så mycket krav från kunder kan vara något av följande: Antingen finns inte intresse hos 

kunden då denne är mer av andra kriterier vid köp än företags sociala ansvar, kunden informe-

rar sig men framhåller inte sina krav alls eller försöker påverka via andra kanaler.  
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Vilka CSR-krav H&M ställer på sina leverantörer skiljer sig åt eftersom relationerna varierar i 

tidslängd och närhet. Vid korta relationer lägger inte företaget ner så mycket kraft på leveran-

törsförhållandet och försöker således inte heller påverka leverantörer till förbättringar. Vid 

långa relationer fungerar H&M som mentor för utvalda leverantörer och ser det som viktigt 

att förbättringar sker. De kan påverka leverantörers CSR-arbete genom den kontroll som sker 

via inspektioner och uppföljning. Dem Collective har ett fåtal leverantörsrelationer som alla 

präglas närhet, personlig kontakt och direkt kontroll. Trots att Dem Collective är ett litet före-

tag har de makt att påverka sina leverantörers CSR-arbete. Detta underlättas eftersom de fun-

gerar som mentor för ett mer etiskt och miljömässigt företagande.  

 

H&M hävdar att det inte är realistiskt att leverantörer från dag ett till 100 procent efterlever 

företagets uppförandekod. Dem Collective har visat att det visst är möjligt att erhålla efterlev-

nad från början. Företagen skiljer sig åt på ett antal sätt, exempelvis gällande ålder, storlek, 

kundgrupp och leverantörsrelationer. För att vara framgångsrik idag bör företag hitta en posi-

tion där man både tar ett socialt ansvar och uppnå ekonomiska fördelar.  

6.1 Förslag på vidare forskning  
Som vi ser det blir det en utmaning för Dem Collective att behålla sina nära leverantörsrela-

tioner och att kunna genomföra personliga inspektioner i takt med att företaget expanderar. 

Det skulle vara intressant att följa upp företagets utveckling och studera om deras etiska ent-

reprenörskap är något som kommer att inspirera andra företagare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual - Hennes & Mauritz 
 
 
Allmänt och CSR-strategi 
 
1. Berätta lite om dig själv: Vilken position har du på H&M? Hur länge har du jobbat på 
H&M? Vilken utbildning har du? 
2. När började H&M arbeta med CSR?  
3. Hur har utvecklingen sett ut? 
4. Hur mycket resurser satsar H&M på CSR? 
5. Vad anser du vara anledningen till att H&M arbetar med CSR? 
6. Hur ser ni på CSR? Källa till differentiering? / Hänga med konkurrenterna? / Bana väg för 
CSR? 
 
Kunder 
 
7. Vilken är H&Ms målgrupp? 
8. Har ni märkt att kunder ställer krav på ansvarstagande? Hur? Ökat/minskat? 
9. Tror du att H&M attraherar kunder pga sitt CSR-arbete? Märkningar, ex blomman? 
10. Transparens? Hur öppna är H&M i kommunikationen av CSR? Är det viktigt för kunder 
tror du? 
11. Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete till kund? 
 
Leverantörer 
 
12. Hur många leverantörer har H&M? I vilka länder? Hur väljs leverantörer ut? 
13. Har ni nära samarbete med leverantörer? Hur sker kontakten? Skiljer sig relationer till 
olika leverantörer åt?  
14. Har H&M något slags mentorskap, dvs hjälper H&M leverantörer att bättra sig? I så fall, 
på vilket sätt? 
15. Hur kan H&M påverka leverantörers arbete?  
16. Hur fungerar uppförandekoden? Kontrollmekanismer? Efterlevnad? 
17. Kan du ge exempel på fall där kontrakt med leverantör brutits. I så fall, vad hände? 
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Bilaga 2: Intervjumanual – Dem Collective 
 
 
Allmänt och CSR-strategi 
 
1. Berätta lite om dig själv: Vad har du för position på företaget och vad har du för utbild-
ning? Andra erfarenheter? 
2. Berätta om verksamheten: Hur och varför startade den? Hur har utvecklingen sett ut? 
Koppling till CSR? Vad är er affärsidé?  
3. Hur ser ni på CSR? Källa till differentiering/Hänga med konkurrenter/Bana väg för CSR? 
Varför? 
4. Vilken roll upplever du att ni har i samhället? Varför? 
 
Kunder 
 
5. Vilken är er målgrupp? 
6. Hur arbetar ni idag för att nå ut till kunder? 
7. Hur kommunicerar ni ert CSR-arbete? Varför gör ni på detta sätt? CSR-rapport? Hur kan 
kunder leta rätt på information om ert CSR-arbete? 
8. Har ni märkt att kunder ställer CSR-krav? På vilket sätt har ni märkt det? Vilka konsekven-
ser har det fått för Dem Collective? 
9. Har ni märkt svårigheter med att attrahera kunder på grund av att era kläder er etiskt produ-
cerade? I så fall, vilka svårigheter? 
 
Leverantörer 
 
10. Hur många leverantörer har Dem Collective? I vilka länder? 
11. Hur väljs leverantörer ut? Krav när ni valde leverantör? 
12. Hur ser samarbetet ut?  
13. Vad är det viktigaste för er i en leverantörsrelation? Varför? 
14. På vilket sätt kan ni påverka leverantörers arbete?  
15. Om problem uppstår, vad händer då? Ge exempel på eventuella problem som ni har haft 
med leverantörer. 
16. Hur fungerar uppförandekoden? Varför IFATs uppförandekod? Varför inte skriva en 
egen? Kontrollmekanismer och efterlevnad?  
17. Är ni för eller emot mer bindande regler? 
18. Hur jobbar ni idag för att hitta nya leverantörer? Skiljer sig detta arbetssätt från tidigare 
processer? 
 


