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ABSTRACT 
Hedén, W. 2016. Kommunikation av CSR. Kulturgeografiska intuitionen, 
Arbetsrapportsserie, Uppsala Universitet   
 
The purposes with this paper are firstly to find out how two chosen clothing companies within 
the high fashion era handle the important CSR (Cooperate Social Responsibility) challenges 
that today has become a natural part of the clothing industry, and secondly how these 
companies are communicating their CSR strategy, and then to note any possible differences 
between their way of doing that. The methods I have chosen to use are by qualitively 
interviews with the two Fashion companies: Sidenkompaniet and Filippa K.  
Results from my research shows that both companies have different approaches to the 
conception of CSR and also uses different strategies how to communicate the CSR message. I 
found out that Sidenkompaniet, a small company is using the CSR concept as such to 
communicate their message and strategy.  
Filippa K though (the larger company), have another approach to CSR. They are not 
mentioning CSR, instead they want their customer to sense that everything they do is 
connected to CSR. They want to project CSR as a way of living and that should be felt all 
trough their business idea from production to the customer without ever mentioning 
abbreviation CSR.  
These are the two major different approaches I found during my research.   
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1. Inledning 
 
Människans ständiga påverkan på jordklotet är något som kräver allt mer av jordens resurser 
(I. P. C. C., 2014). Enligt Johan Rockström, professor i miljövetenskap visar vetenskapen att 
människans beteende börjar slå i taket för jorden stabilitet (Rockström, 2015). Människans 
aktiviteter är många och en av de aktiviteter som bidrar mest till förstöring av jordklotet är 
klädindustrin och modebranschen. Textilindustrin tillhör en av världens största miljöfaror där 
vattenåtergång, kemikalier och transporter är grunden till förstöring av miljön. Tillsammans 
med oljeindustrin är textilindustrin en av vår tids farligaste miljöhot. Enligt Elin Frendberg, 
VD för Svenska moderådet bör modeindustrin förändras i grunden för att det ska ske en 
förbättring världen över (Kobra, 2016).  

När det gäller företag inom modebranschen så bör de sträva efter så hållbara aktiviteter 
som möjligt för att delvis ta hänsyn till naturen med det finns ytterligare perspektiv som 
företag bör ta hänsyn till. För att ett företag ska kunna arbeta med hållbarhet krävs det att 
företaget tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar för alla sina aktiviteter. Alla 
olika perspektiv bör prioriteras lika mycket och samtidigt få ett samspel för att få en så 
långsiktig hållbarhet som möjligt (Grankvist, 2012). Inom företagsvärlden benämns hållbar 
utveckling som Corporate Social Responsibility, begreppet förkortas ofta till CSR. 

 Trots att många företag inom modebranschen väljer att arbeta med hållbarhet krävs 
också en god kommunikation med speciellt framtagna CSR-strategier som passar varje 
enskilt företag.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att jag vill ta reda på hur Sidenkompaniet och Filippa K 
arbetar med CSR samt hur de kommunicerar CSR både externt och internt. Jag vill ta reda på 
hur företagen skapar sina kommunikationsstrategier och hur de sedan kommunicerar dem. I 
min undersökning kommer de två klädföretagen att undersökas i en jämförande studie.    
 
Frågeställningar: 
 

• Hur arbetar Sidenkompaniet respektive Filippa K med begreppet CSR? 
• Hur skapar Sidenkompaniet respektive Filippa K kommunikationsstrategier för CSR? 

 
1.3 Avgränsning 
Inom ett företag finns det många olika pågående processer där CSR är involverat. 
För att få en djupare förståelse är arbetet avgränsat till den svenska modebranschen och dess 
kommunikation av CSR-strategier. Arbetet behandlar endast företagens roll och företagens 
kommunikation. 
 
1.4 Disposition 
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Under första delen, inleds avsnittet Metod med en förklaring kring val av metod. Sedan 
presenteras ett bakgrundsavsnitt. Bakgrundsavsnittet koncentrerar sig på modebranschens 
historia samt ett flertal olika processer inom klädindustrin och modebranschen.  
Här är inte fokus enbart på den svenska modebranschen, och de två redovisade företagen, 
utan modebranschen sett i ett globalt perspektiv. Avsikten med bakgrundsavsnittet är att ge 
läsaren en övergripande bild av modebranschen med också att leda läsaren in i det specifika 
området: Kommunikation av CSR. Det är också ett tydligt sätt att visa läsaren vad man valt 
att undersöka.  

Efter avsnittet Bakgrund presenteras avsnittet teori. För att ha möjligheten att genomföra 
en tydlig analys av resultaten presenteras ett teoretiskt ramverk som kommer att användas vid 
analysen. Här behandlas begreppen CSR och Hållbar utveckling. Här redogörs också för 
olika modeller som behandlar företagens ansvar gentemot samhället samt hur 
kommunikationsstrategier skapas.  

Vidare presenteras olika kommunikationsstrategier. I den andra delen presenteras två 
svenska klädföretag, Sidenkompaniet och Filippa K samt deras arbete med skapandet av 
CSR-strategier och kommunikation. Näst sist presenteras avsnittet analys och metod 
innehållande resultat från teori och empiriavsnitten utifrån frågeställningar och syfte. 
Slutligen förs en sammanfattande slutdiskussion.  
 

 
2. METOD 
 
Nedan redogörs för vilken metod som använts för att besvara undersökningens syfte. För att 
få så bra resultat som möjligt har kvalitativa intervjuer genomförts med två representanter 
från två svenska modeföretag. 

För att få en tydlig bild av hur två aktörer inom den svenska modebranschen arbetar med 
kommunikation av CSR-strategier kommer en intervju med CSR ansvarig för Filippa K att 
genomföras och en intervju med Chefen för Sidenkompaniet.  
För att genomföra den här studien och få ett så bra resultat som möjligt har också de 
medverkande företagens hemsidor studerats. Utgångspunkten har varit att ta reda på hur 
dessa företag skapar sina CSR-strategier samt hur de sedan kommuniceras. Intervjuer och 
information från hemsidor har lagt grunden för analysen som presenteras senare i uppsatsen.  
 
2.1 Val av metod 
Studien utgår ifrån kvalitativ forskning vilket betyder att analysen och insamlingen av data 
fokuserar på bland annat ord och bilder. Den andra strategin för forskning är kvantitativ 
forskning vilket medvetet har uteslutits då den typen av forskning lägger stor vikt vid siffror 
(Bryman, 2011, s. 40). 

Genom att utgå från en kvalitativ forskning finns det ofta en större möjlighet till att sätta 
sig in i respondenternas situation och se förhållanden från deras perspektiv. På så vis finns 
det möjlighet att skapa sig en mer djupgående bild (May, 2011, s. 159). Vad som däremot är 
viktigt att komma ihåg är att resultaten från intervjuerna beror på respondentens bidrag och 
forskarens arbete. Jag har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod delvis för att jag vill ge plats 
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åt företagen att presentera sina uppfattningar och tolkningar kring sin sociala verklighet 
(Bryman, 2011, s. 40). För att på bästa sätt ge plats åt företagen har jag valt att använda mig 
av kvalitativa intervjuer.  

Genom att använda sig av denna intervjumetod tenderar forskaren att få detaljerade och 
fylliga svar vilket för mig kändes som en viktig del för att kunna göra en mer djupgående 
undersökning (Bryman, 2011, s. 415).  

Vid en kvalitativ intervju finns det tre olika sätt att använda som ram, strukturerad 
intervju, ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju (May, 2011, s. 159). En 
semistrukturerad intervju kan ofta vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att lämna utrymme åt 
respondenten (May, 2011, s. 160). Med hjälp av olika teman och öppna frågor ges forskaren 
en ram att hålla sig inom samtidigt som man ger respondenten en chans att tillägg egna saker. 
En semistrukturerad intervju skapar också plats för följdfrågor vilket i sin tur kan leda till mer 
utförlig information. Under en semistrukturerad intervju styr forskaren intervjun framåt och 
ser samtidigt till att hålla sig inom valda teman (May, 2011, s. 162-163).  
 
2.2 Urval  
 
2.2.1 Val av respondenter 
Jag har, som tidigare nämnts använt mig av semistrukturerade intervjuer. För att kunna få 
svar på mina forskningsfrågor har jag använt mig av ett målinriktat urval. Det innebär att jag 
valt personer med god kunskap som känts relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman, 
2007, s. 434).  

Viktigt att komma ihåg är att de valda respondenterna representerar sina respektive 
företag, det gör att de eventuellt visar upp en bild av företaget som nödvändigtvis inte 
behöver stämma överens med reella förhållanden (Holme, Solvang, 1997, s. 101-104). Vilket 
är av betydelse att poängtera i detta sammanhang. För att få en mer begriplig bild av hur 
företag kommunicerar CSR har två intervjuer med två svenska klädföretag gjorts.  

Sidenkompaniet och Filippa K är de företagen som använts i studien. Företagen ägnar sig 
båda åt material med exklusiv kvalité vilket var ett av mina krav. Båda företagen är svenska 
vilket också var ett krav eftersom att hela uppsatsen syftar till den svenska modebranschen. 
Vad som skiljer företagen åt är att de är olika stora vilket påverkar analysen.  
På Sidenkompaniet genomfördes en intervju med Mi Carlsson, grundare av och vd för 
Sidenkompaniet. Varför jag valde just den ytterst verksamhetsansvarige för företaget beror på 
att företaget är litet och i det här fallet fanns det ingen särskild hållbarhetsansvarig. Carlsson 
bär i det här fallet hela ansvaret.  

Det var väldigt svårt att få tag på svenska klädföretag över lag men också svårt att få 
chans att träffa dem. Vid arbetets början hade jag föresatt att träffa och intervjua 
representanter för ett tiotal klädföretag.  
Sidenkompaniets kontor ligger i Stockholm vilket gjorde att jag hade haft möjlighet att träffa 
den ansvarige, Mi Carlsson. Men eftersom att hon inte hade tid så genomfördes intervjun 
över telefon. Jag genomförde också en intervju med Filippa K där jag intervjuade Elin 
Larsson, hållbarhetschef på Filippa K. Intervjun genomfördes precis som den tidigare 
intervjun över telefon. Här fanns samma problem med att företaget inte hade tid att ses.  
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Filippa K:s kontor ligger precis som Sidenkompaniets kontor i Stockholm vilket gör att det 
fanns både tid och möjlighet för mig att ta mig till Stockholm. Eftersom att hållbarhet är en 
stor del av min studie så kändes hållbarhetschefen vid Filippa K som en gynnsam respondent.  
 
2.2.2 Val av företag och bransch  

Den ständigt ökande konsumtionen av kläder i kombination med den ständigt ökande 
pressen på modeföretag att ansvara för sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter bidrog 
till mitt val av uppsatsämne och bransch. Sverige är ett land med en spännande textilhistoria 
och många framgångsrika företag, vilket bidrog till att jag valde att fokusera på den svenska 
modebranschen.  

Valet av företagen Sidenkompaniet och Filippa var inga självklara val från början. 
Däremot hade jag en tanke om att jag ville ha ett större och ett mindre företag som helst 
skulle producera kläder av högre kvalité tillhörande den dyrare prisklassen. Redan från första 
dagen som vi fick instruktioner till uppsatsen började jag kontakta olika svenska klädföretag 
via mail men många svarade att de inte hade tid att delta i min undersökning och en del 
svarade inte alls. För att vara mer exakt kontaktade jag först fem olika klädföretag varav två 
svarade att det inte hade tid eller möjlighet att delta. Resten svarade inte alls. Därefter 
kontaktade jag Sidenkompaniet och Filippa K via min mammas kontakter och då var det inga 
problem för företagen att ställa upp och delta i min undersökning.  

När jag fått tag på Sidenkompaniet och Filippa K insåg jag också att företagens olika 
fokus skulle kunna bidra till en variation. Sidenkompaniet är ett litet företag som har 
begränsat med information. Av den anledningen var det nödvändigt med en fördjupning kring 
företaget.  
Filippa K däremot är ett betydligt större och sedan länge etablerat företag med tydligare 
information rörande CSR och kommunikation vilket gjorde att det fanns mer information på 
deras hemsida.  
I efterhand kan jag konstatera att det är svårt att få tag på klädföretag och att det i mitt fall 
krävdes informella personliga kontakter för att få tag på två stycken representativa men ändå 
olika aktörer, vilket kan leda till en mer nyanserad bild av uppsatsens frågeställningar.  
 
2.3 Intervjuguide 
Vid genomförandet av en kvalitativ semistrukturerad intervju kan en intervjuguide tas fram.  
Intervjuguiden kan bestå av olika teman och frågor som rör hela ämnet. Tanken med 
intervjuguiden är att den ska underlätta och hjälpa forskaren att hålla sig inom en viss ram 
(Holme, Solvang, 1997, s. 100-101). I min intervjuguide valde jag att utgå ifrån tre teman 
bestående av övergripande frågor. De teman jag valde att utgå ifrån är följande:  
 

• Arbetet med CSR som begrepp  
• CSR strategier  
• Kommunikation av CSR 
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Dessa teman är centrala för denna studie vilket gör att det finns en större chans att få fram 
relevant information.  De övergripande frågorna och valda teman skapar delvis plats för 
respondenten att utifrån sitt synsätt lyfta det som är viktigt.  
Men det breder också plats för kunskap om nya områden som forskaren sedan tidigare inte 
besitter. Trots att en intervjuguide skapar gott om utrymme för respondenten så bör intervjun 
ändå styras i en viss riktning (Holme, Solvang, 1997, s. 100-101).  Här krävs det balans så att 
intervjun ger relevant information för undersökningen. Ett sätt att förbereda sig inför 
kvalitativa intervjuer är att fråga sig själv vad som egentligen är oklart för att sedan kunna 
fokusera kring att tydliggöra de områdena under hela intervjun (Bryman, 2007, s. 419). 
  
2.4 Genomförande och dess begränsning  
Vid genomförandet av en intervju är det enligt Bryman (2007) viktigt att inte ställa frågor 
som är vinklade. Viktigt att komma ihåg är att det beror på forskarens avsikt med arbetet och 
den hypotes som man driver. Det gäller att forskaren inte blandar in eventuella förutfattade 
meningar utan istället låter respondenten svara. För att på bästa sätt få fram respondentens 
åsikter och uppfattningar gäller det att ställa frågor som skapar en viss kvalité i intervjun. 
Bryman (2007) exemplifierar med en hel del olika slags frågor som kan hjälpa forskaren att 
få kvalité i intervjun. Frågor som bara bekräftar forskarens uppfattningar bör undvikas 
eftersom att andra synpunkter runt omkring ger en bredare och större påverkan på analysen. 
Under intervjuns gång gäller det att hela tiden lyssna. Forskaren bör vara uppmärksam på 
respondentens svar så att det inte sker några missförstånd eller felaktigheter.  

Nyckeln till att lyssna på ett bra sätt är enligt Bryman att vara aktiv men samtidigt inte 
påträngande, det krävs en balans där forskaren är lyhörd och inställd på vad som pågår 
(Bryman, 2007, 423). Om forskaren är lyhörd skapas en viss tillit som gynnar båda parterna i 
en intervju. Holme och Solvang (1997) lyfter ytterligare en aspekt till hur tillit skapas. De 
menar att respondenterna känner sig tryggare om de vet att det är en intervju som pågår samt 
att situationen är frivillig (Holme, Solvang 100-104). Vanligast vid kvalitativa intervjuer är 
att de genomförs ansikte mot ansikte men det finns också fall där kvalitativa intervjuer 
genomförs över telefon. Fördelen med telefonintervjuer är att man sparar tid och sannolikt 
kostnader.  

Nackdelarna som kan uppstå när intervjun genomförs över telefon är att forskaren kan gå 
miste om respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket kan vara intressant att väva in 
i analysen (Bryman, 2007). Holme och Solvang (1997) belyser vikten av att spela in 
intervjuer. Med inspelat material kan man alltid gå tillbaka och räta ut vissa frågetecken 
(Holme, Solvang, 1997, s. 100-104).   
 
2.4.1 Mina intervjuer  

Mina intervjuer med Sidenkompaniet och Filippa K genomförde 2016-05-12 över 
telefon. Båda intervjuerna inleddes utifrån det första temat CSR som begrepp, respondenterna 
redogjorde då för hur de arbetar med CSR inom respektive företag med kopplingar till den 
svenska modebranschen.  

Respondenterna beskrev hur begreppet CSR hanteras inom respektive företag där 
bakgrund och framtida tankar kring begreppet lyftes fram.  
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Sedan behandlades nästa tema i intervjuguiden CSR strategier. Här beskrev företagen 
hur de arbetar med kommunikationsstrategier. Slutligen berördes det sista temat gällande 
kommunikation inom företagen. Inom den här delen berättade båda företagen hur de 
applicerar framtagna kommunikationsstrategier för att nå ut till kunder samt vad det finns för 
nackdelar och fördelar med att kommunicera CSR i sin helhet och mer specificerat internt 
inom respektive företag.  
Svaren från respondenterna bedömde jag som utförliga med goda möjligheter att ligga till 
grund för det fortsatta arbetet. Jag gavs goda möjligheter att behandla varje tema och fråga 
som jag tagit fram i min intervjuguide. På så vis höll jag mig till ämnet vilket är en viktig 
förutsättning för att få ett bra resultat vilket Bryman också lyfter som en viktig förutsättning 
(Bryman, 2007, s. 419). Något jag däremot tyckte var svårt var att ställa följdfrågor under 
intervjuns gång. Jag kände ibland att det var lätt att frågorna blev lite vinklade vilket helst bör 
undvikas (Bryman, 2007, s. 413-415).  

Under intervjun kom det hela tiden fram information som jag inte hade tänkt på tidigare. 
Vid sådana händelser var jag väldigt noga med att följa upp med hjälp av tidigare kunskap. 
Här är dock ett praktiskt exempel på att frågorna ibland kunde bli vinklade. Båda mina 
intervjuer med Sidenkompaniet och Filippa K genomfördes över telefon. Tid för intervjun 
med Filippa K bestämdes innan och tid för intervjun med Sidenkompaniet bestämdes inte i 
förväg utan gjordes när företagets ansvariga hade tid med kort varsel. För min del fanns det 
både tid och möjlighet att träffa respondenterna på plats men för respondenterna fanns det 
inte samma tidsmöjlighet. Precis som (Bryman, 2007) nämner sparade jag både tid och 
pengar på att genomföra mina intervjuer över telefon även om det för mig inte spelade någon 
roll. Ett personligt möte hade av flera skäl att föredra, bland annat för att kunna ta del av 
olika kroppsspråk i samband med intervjuerna (Bryman, 2007, s. 432-433).  

Båda intervjuerna gav mig en tydlig förståelse för hur företagen arbetar med CSR och 
kommunicerar det. Viktigt att återigen poängtera är att respondenterna är representanter för 
respektive företag. På så vis kan det finnas information som företagen väljer att inte ge ut. 
Det i sin tur innebär att jag i underlaget till uppsatsen får lita på respondenterna med 
inställningen om att det visar mig deras verkliga CSR arbete.  
 
2.5 Efterarbete  
För att på bästa möjliga sätt kunna analysera svaren från intervjuerna så transkriberade jag 
båda. Transkriberingen tog betydligt längre tid än vad jag hade förväntat mig men fördelen 
med det var att min egen tankeprocess startade och jag kände att jag sedan var förberedd för 
den kommande analysen. Erfarenhetsmässigt bör man räkna med sex timmars transkribering 
per intervju (Bryman, 2007, s. 428). Det kan självklart variera beroende av olika skäl.  

En fördel med kvalitativa intervjuer är att skulle man vilja ställa ytterligare frågor kan 
man alltid kontakta företagen igen (Holme, Solvang, 1997, s. 100-104). Och själva 
transkriberingen ger utrymme och tid för eftertanke. I mitt fall gick det att kontakta företagen 
igen vilket båda respondenterna nämnde i slutet av intervjun. För min del behövdes det inte 
men det var positivt att veta att det fanns en sådan möjlighet. Det gav mig en trygghet att 
kunna säkerställa kvalitén i arbetet.   
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3. MODEBRANSCHENS BAKGRUND 
 
3.1 Konsumtion av textilier  
Varje år konsumeras tonvis med skor, textilier och kläder världen över. I Norden så 
konsumerar man oerhört mycket inom modevärlden (TemaNord, 2007). För att få ett 
helhetsperspektiv kring konsumtionen har kraven ökat på branschen företrädare att ta 
resonemanget ett steg längre och se alla olika led. Den pågående konsumtionen skapar 
exempelvis arbete på diverse nivåer i olika länder. Fabrikerna skapar arbete åt ca 50-60 
miljoner människor världen över (TemaNord, 2007).  

Latinamerika, Östeuropa, Afrika och Asien är de världsdelar där den övervägande 
modeproduktionen sker (TemaNord, 2007). Pietra Rivoli beskriver i sin bok The travels of a 
t-shirt hur alla led ser ut från bomullsplantan i en världsdel till en färdig t-shirt som sedan 
konsumeras i en annan världsdel. (Rivoli, 2009, s. 76). Resan som beskrivs är en lång resa 
från bomullplantor i Latin Amerika till en färdig t-shirt som konsumeras i västvärlden. 
Bomullen fraktas med stora fartyg från Kalifornien ända till Shanghai för att sedan bli en del 
av Kinas ekonomi. Vidare spinns bomullen på fabriker för att sedan sys till klädesplagg och 
få den kända etiketten made in China.  Slutligen fraktas de färdiga produkterna till 
konsumenter runt om i världen (Rivoli, 2009, s. 76).  
 
3.2  Textiliers geografiska kopplingar 
Processen har inom modebranschen starka och tydliga geografiska kopplingar, där geografi 
många gånger spelar en avgörande roll. (Rivoli, 2009, s. 79). Rivoli lägger stor vikt på att 
man bör se den geografiska kopplingen till produktionen för att få en bredare bild av 
processen i sin helhet (Rivoli, 2009, s. 79). Den geografiska kopplingen diskuteras även av 
Peter Dicken. Han lyfter in begreppet production network som översätts till svenska som: 
produktionsnätverk. Ett produktionsnätverk består av diverse sammankopplade länkar som 
sträcker sig över hela världen. Produktionsnätverket sträcker sig geografiskt över 
nationsgränser och på så vis integreras delar av subnationella och nationella områden 
(Dicken, 2011).  

Modebranschen handlar som tidigare beskrivet om olika led i en kedja. I den stora 
värdekedjan finns också delar som kontroll och produktion. Kontroll- och 
produktionsprocesser har kopplingar till de stora modehusen i Paris, London, Milano och 
Tokyo. Platser som dessa är förknippade med exklusiva produkter med kvalité och design. 
Designers är ett annan led inom värdekedjan. Designers har kopplingar till städer som 
exempelvis Stockholm och Amsterdam.  
Produktion är ytterligare ett led inom värdekedjan som oftast förknippas med länder som 
Bangladesh, Indien, Afrika, China och Baltikum. Vid dessa platser sker som tidigare 
beskrivet stora delar av produktionen. Det sista ledet i processen är konsumtion vilket sker i 
mer eller mindre i alla länder (Hauge, Malmberg, Power, 2009, introduktion). Exempelvis 
svenska H&M har i dagsläget 4000 butiker på 61 olika marknader över hela världen (H&M, 
2016).  
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Varje steg i den långa tillverkningsprocessen innebär också en ny plats vilket resulterar i att 
platser får en särskild koppling till varandra.  
Kopplingen mellan platserna innebär inte bara en viss koppling geografiskt sett utan det 
innebär också att nya globala industrier vävs in i processen (Rivoli, 2009, s. 77).  Processen 
som sker inom modebranschen har pågått under flera år men har de senaste åren blivit större 
och mer komplicerad (Rivoli, 2009, s. 77).    
  
3.3 Den svenska modebranschen 
Modet har som beskrivet ovan förändrats från lokal produktion till global produktion där den 
svenska modeindustrin utvecklats till en konkurrenskraftig exportindustri. I och med det har 
också ekonomin förändrats från en lokal nivå till en global nivå. Sverige är ett land där 
många framgångsrika företag inom modebranschen vuxit fram. Lindex, H&M och KappAhl 
är exempel på företag som vuxit globalt sett. Men bland de stora globala företagen har också 
mindre och mer exklusiva vuxit fram på den globala arenan. Inom den gruppen syns 
klädföretag som Acne, Filippa K, J. Lindeberg med flera (Hauge, Malmberg, Power, 2009, 
introduktion). 

Klädindustrin anses vara en av vår tids smutsigaste branscher både när det gäller sociala 
aspekter och miljömässiga aspekter. Ökad befolkning, mindre råmaterial och köphets. 
Klädindustrin och modebranschen har många utmaningar att tackla (Bergh, 2011). 
Under år 2014 omsatte den svenska modebranschen omkring 256 miljarder kronor. 173 
miljarder, alltså 65 % av omsättningen utgjordes av export till andra länder och 91 miljarder, 
alltså 35 % var handel på den svenska marknaden. Studerar man likande resultat från år 2013 
kan man se tydligt att omsättningen totalt sätt ökat 11.4 % på bara ett år (Volante, 2015, s. 3)  
 
4. TEORETISKT RAMVERK 
 
4.1 Hållbar utveckling som begrepp 

Hållbar utveckling är ett omdiskuterat begrepp som myntades av 
Brundtlandskommissionen år 1987. (FN-förbundets webbredaktör, 2012, s. 1) 
Begreppet är svårdefinierat men grundtanken är att begreppet ska utgå ifrån en bas där 
sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv samspelar med varandra. I 
Brundtlandskommissionens rapport definieras och tolkas begreppet enligt följande: 
 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov (FN-förbundets webbredaktör, 2012, s. 1) 
 

Alan AtKisson beskriver begreppet hållbar utveckling som en livsstil, för alla. En livsstil där 
människans behov och begär inte krockar med naturens (AtKisson, 2013 s. 5).  
 

Sustainability means making the world work. For everyone. And that means that it is time for us to leave 
this special gathering, take this wonderful flame of sustainabilty, and carry it into the world” (AtKisson, 
2013, s. 5). Citatet redogör tydligt för ett annat sätt att se på begreppet  
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4.2 CSR som begrepp 

Hållbar utveckling är ett begrepp som växer och blir viktigare, inte minst inom 
modevärlden och den svenska modebranschen. Inom företagsvärlden benämns hållbar 
utveckling som Corporate Social Responsibility. Begreppet översätts till svenskan som: 
företagsansvar. Modeindustrin var en av få industrier som var snabba på att ta till sig 
begreppet CSR. Skandaler trädde fram en efter en i media där uppgifter visade bland annat att 
produktion i andra länder skedde under dåliga förhållanden och farliga miljöförstörande 
processer. Skandalerna sägs vara en nyckel till att många företag inom modebranschen tog 
till sig CSR begreppet och började utveckla det. (Seljeseth, 2015, s. 4) 
CSR har kommit för att stanna, så uttrycker sig ekonomijournalisten och 
kommunikationsrådgivaren Tommy Borglund (Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2009, s. 13) 

Begreppet CSR har utvecklats under den senaste tiden och sakta men säkert vuxit fram 
bland olika aktörer. Implementering av begreppet inom företagsvärlden har idag blivit en 
självklarhet. De flesta bolagen från stora till små har blivit allt mer intresserade av att ta ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. 
Frågan som från alla första början fokuserade på om företag bör ta ett socialt ansvar eller inte 
har utvecklats till frågan: hur. CSR delarna inom företagen handlar istället om att utgå ifrån 
begreppet och tänka ett steg längre. Hur ska företaget gå tillväga för att arbeta med CSR? 
(Borglund, De Geer, Hallvarsson, 2009, s. 13) 
 
4.3 Medias påverkan  

Media, konsumenter och fabriksarbetare är grupper i samhället som sedan 90-talet satt 
press på företag inom modebranschen. Bättre villkor är den faktor som legat till grund för 
press och påtryckningar från samhället (Norden, 2007).  
Att visa upp den rätta sidan och få sin verksamhet att bli förknippad med ansvar och etik är 
ytterligare en dimension som snabbt växer fram. Med hjälp av utvecklad teknik har media 
formats till en öppen plats med mycket lättillgänglig information rörande företagen. Bloggar 
och andra medier gör det lätt att ta reda på information men också diskutera den och sprida 
den vidare (Borglund, De Geer, Sweet, 2012). 
Den allt mer öppna kulturen inom media sätter press på företagen. Den öppna webben 
resulterar i att intressenter och konsumenter får en ökad medvetenhet kring företagens ansvar 
mot samhället(Borglund, De Geer, Sweet, 2012). 
 
4.4 Att skapa CSR-strategier 

Det här inledande avsnittet fokuserar övergripande på hur strategier skapas rörande CSR 
och inriktar sig senare på olika kommunikationsstrategier 
Alla företag är uppbyggda på olika sätt och har enskilda mål. För att hantera CSR inom ett 
företag krävs det strategier anpassade för varje enskilt företag. Som det ser ut i dagsläget 
finns det ingen speciell modell, mall eller några gemensamma riktlinjer för att skapa CSR-
strategier (Borglund, De Geer, Sweet, 2012, s. 236). Skapandet är snarare under utveckling, 
en process som tar stöd i teoretiska tankemodeller och strategier som företag använt sig av 
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tidigare. Viktigt att tillägga är att de framtagna strategierna ofta är från globala stora företag 
vilket ytterligare pekar på att alla företag bör forma egna strategier för CSR.  
Men vad är egentligen CSR-strategier? Inom ett företag finns det olika sorters delar och 
processer som berörs av CSR. Varumärkesstrategi, finansiell strategi, produktionsstrategi, 
kommunikationsstrategi och produktstrategi är exempel på strategier inom företag som 
inkluderar CSR (Borglund, De Geer, Sweet, 2012, s. 236).  
 
En CSR-strategi kan fokusera på olika delar för att utveckla företaget (Bartlett, Devin, 2011, 
s. 48-66). Att skapa konkurrensfördelar i relation till andra aktörer på marknaden eller bygga 
ett förtroende från sina intressenter lyfter Bartlett och Devin fram som två typer av strategier. 
Legitimitet är en central del. Om företagen skapar en god legitimitet kan de locka diverse 
resurser till företaget (Bartlett, Devin, 2011, s. 48-66). Medarbetare och kapital är exempel på 
resurser som kan attraheras till företaget och genom att dessutom implementera CSR kan 
företagets erbjudande bli mer konkurrenskraftigt.  

En CSR-strategi handlar om att identifiera de viktigaste frågorna inom ett företag. För att 
identifiera de viktigaste frågorna väljer företaget förtroendefrågor som går att prioritera 
resursmässigt.  Frågorna bör vara anpassade och utgå från företagets intressenter. På så vis 
får företaget också en uppfattning om intressenternas krav på ansvar. För att utarbeta en 
sådan bra strategi som möjligt bör företag utgå från frågor som hänger ihop med företagets 
affärsmodell och verksamhet för att sedan skapa en kommunicerbar strategi som de flesta 
begriper sig på (Borglund, De Geer, Sweet, 2012, s. 236). 
 
4.4 Tankemodeller kring skapandet av CSR-strategier 
Kellie McHelhaney, föreståndare för Center of Responsible Business vid Berkeley universitet 
i Kalifornien presenterar en tankemodell som vägledning för att utarbeta CSR-strategier. För 
att skapa en CSR-strategi och samtidigt knyta den till företagets varumärke menar hon att 
styrelsen måste börja med att visa ett skarpt intresse.  
Efter ett skarpt visat intresse från ledningen väljs de viktigaste målen som bör ha koppling till 
företagets huvudsakliga kompetenser. Därefter konstrueras styr- och ersättningsystem där 
resultaten från tidigare steg inkluderas. Tanken med ett konstruerat styr- och ersättningsystem 
är att styra medarbetare och chefer till att ta ett socialt ansvar. För att mäta resultaten av CSR-
arbetet menar Kellie att företaget bör bygga ett mätsystem med tydliga riktlinjer, på så vis 
kan arbetet följas där exempelvis kommunikationsstrategier kan utvecklas och kontureras om 
(Borglund, De Geer, Sweet, 2012, s. 238). 

En annan tankemodell som behandlar CSR-strategier är shared value, framtagen av Michael 
Porter, forskare inom konkurrensstrategier vid Harvard Universitet. Gemensamt med sin 
medarbetare Mark Kramer redogör han för teorin om att skapa ett delat värde mellan 
företaget och dess intressenter (Porter, Kramer, 2006, s. 78-92) Han menar att ett delat värde 
skapar långsiktiga så kallade win/win situationer som i sin tur kan generera förstärkning av 
företagets konkurrenskraft, kopplat till modellen shared value innebär enligt forskarna att alla 
beslut som tas rörande företaget bör gynna båda sidor, alltså företaget och samhället (Porter, 
Kramer, 2006, s. 78-92) Forskarna menar att en nyckel för att gynna båda sidor är att ta fram 
frågor och processer där både samhället och företaget är delaktiga.  



	
	

	 14	

När det gället att gå ytterligare ett steg längre fram i arbetet med CSR menar forskarna att 
företaget bör använda sig av CSR och på så vis skapa en enastående position. Den unika 
positionen skapar i sin tur möjlighet för företaget att utveckla den sociala aspekten samt att 
koppla den till varumärket och utbudet. På en sådan här nivå förknippas plötsligt företaget 
inte bara med produkten eller tjänsten. Istället har ytterligare en aspekt inkluderats som 
dessutom stärker konkurrenskraften till en annan nivå (Porter, Kramer, 2011, s. 62-77). 
 
 Forskarna fördjupar sig i ytterligare en dimension när det gäller teorin om shared value. Här 
lägger de stor vikt först och främst på de globala företagen och menar att de har det sämsta 
förtroendet eftersom att synen ofta är en kortsiktig finansiell syn (Porter, Kramer, 2011, s. 62-
77). För att skapa shared value med sina intressenter utgår Porter och Kramer från olika 
tillvägagångssätt: Det första tillvägagångssättet fokuserar på att ändra uppfattning om sina 
marknader och produkter. Med det menar forskarna att företaget bör undersöka om företagets 
varor är till kundens fördel, om inte bör det ske en förändring.  

Det andra tillvägagångsättet handlar om att utveckla sitt ansvar för de olika processerna i 
värdekedjan. Processerna i värdekedjan påverkar varandra och det gäller därför att hela tiden 
tänka steget längre samt i vilken utsträckning processerna påverkar. Att ge stöd till 
leverantörer lyfter forskarna som ett exempel som slutligen kan resultera i ökad produktivitet 
och kvalitet hos leverantören. Ett annat exempel behandlar vikten av att stödja skapandet av 
lokala kluster. Genom att stödja lokala aktörer skapas lokala kluster vilket i sin tur generar 
konkurrenskraft på en lokal nivå. Den lokala konkurrenskraften sätter press i samhällets alla 
led som sakta med säkert leder till utveckling. Här är tydliga exempel på shared value i 
praktiken. Exemplen visar hur det uppstår en win/win situation mellan samhälle och företag 
(Porter, Kramer, 2011, s. 62-77). 
 
4.5 Kopplingen mellan CSR-strategier och kommunikation 
För att genomföra CSR-strategier krävs inte bara en eller flera bra och genomtänkta 
strategier. Det krävs också att CSR-strategierna förankras på alla nivåer i företaget samt att 
alla i företaget påverkas, vilket kan vara en svår process att genomföra(Borglund, De Geer, 
Sweet, 2012, s. 237)  

För att involvera alla anställda inom företaget krävs det intern kommunikation. Intern 
kommunikation som kommunicerar olika ändringar och dess syfte så att de anställda förstår 
varför och vad som sker (Borglund, De Geer, Sweet, 2012, s. 237) 
Utan kommunikation och kommunikativa aspekter hade CSR knappats funnits (Borglund, De 
Geer, Sweet, 2012, s. 256) 

Citatet beskriver kopplingen mellan CSR och kommunikation. Enligt sociologen 
Manuell Castell är det i den nya nätverksmiljön som begreppet CSR växt fram. Manuell 
Castells lyfter samtidigt kommunikationen som en central del inom företagen. Han lyfter 
också den globala miljöfrågan i helhet och menar att den växt och mobiliserats genom den 
ökade kommunikationen inom media (Castells, 2009, s. 571). 

Kravet på kommunikation av CSR är något som växer från intressenternas håll, de menar 
debattörerna och konsulterna David Ticoll och Dan Tapscott (Tipcoll, Tapscott, 2003).  
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I och med att intressenterna själva med hjälp av dagens media kan ta reda på mycket om 
företagen höjs samtidigt kraven på information. Tipcoll och Tapscott beskriver sina tankar 
om sin teori stakeholder web. De menar att det runt alla stora företag finns ett gigantiskt 
nätverk bestående av investerare, kunder, anställda, partner och myndigheter. Ett nätverk av 
intressenter som sprider information kring företagets etik och ansvarstagande som inte går att 
styra.  
 
4.6 CSR strategier för kommunikation  
Nedan presenteras tre olika strategier för att kommunicera CSR (Morsing, Backmann, 2006, 
s. 135-162) 
1. Information strategy 
Innebär enkelriktad kommunikation via exempelvis webbplatser, tidningar, 
hållbarhetsredovisningar och presentationer. 
2. Response strategy  
Till skillnad från information strategy innebär den här istället en dialog med viktiga 
intressenter. Här ges tillfälle att uttrycka uppfattningar och fråga om företagets CSR-arbete, 
exempelvis genom sociala medier, debatter, intervjuer och rundabordssamtal. 
3. Involvement strategy  
Strategin fokuserar på projekt mellan företag och intressenter, projekt där man tillsammans 
utarbetar strategier, genomför aktiviteter och definierar problem (Morsing, Backmann, 2006, 
s.135-162) 
 
Mette Morsing professor vid handelshögskolan i Köpenhamn menar att av de tre strategierna 
är en dubbelriktad kommunikation den strategin som är mest lönsam. För att skapa ett visst 
förtroende bland sina intressenter krävs det enligt Morsing en dialog. Genom att låta 
intressenterna få vara med i en utvecklingsprocess skapas tycke som innebär att företagen 
måste lyssna och ta till sig och i en senare process utveckla. (Morsing, Backmann, 2006, s. 
135-162) 
 
4.7 Kritik 
Trots att många aktörer idag väljer att implementera och kommunicera CSR finns ändå en del 
kritik mot att göra det. Mats Qviberg, VD för investment AB Öresund inledde en artikel i 
SVD följande: ”Sätt stopp för det flummiga etikpratet innan det sätter krokben för 
företagandet” (Qviberg, 2006). Artikeln startade en het och intensiv debatt där Mats Qviberg 
menade att det plötsligt ökade sociala ansvaret medfört förändringar gällande företagets roll i 
samhället, ett hot mot marknadsekonomin.  

Qvibergs Uttalande fick stor uppmärksamhet och många olika reaktioner från bland 
annat forskare och företagsledare (Qviberg, 2009). Industrimannen Marcus Storch var en av 
de som höll med Mats Qviberg och påstod att det fanns många anledningar till att vara kritisk 
till ”CSR-ideologin” (Grafström, Göthberg, Windell, 2015, s. 13-14).  
Storch lyfter fram vikten av företagets primära handlingar och att de främst bör styras av 
vinstintresse och rådande lagar. Med ett främst prioriterat vinstintresse skapar företagen 
sedan långsiktiga perspektiv där de värnar om sitt rykte.  
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Den så kallade ”CSR-ideologin” är alltså inget måste enligt Storch bland flera för att 
företaget ska vara socialt ansvarstagande (Grafström, Göthberg, Windell, 2015, s. 13-14). 
Annan kritik som drivs emot implementering av CSR och kommunikation av begreppet 
handlar om att CSR blivit en trend inom företagsvärlden för att tjäna pengar. Det finns alltid 
en risk att omvärlden uppfattar ansvarstagandet som rena PR-jippon (Grafström et al., 2015, 
s. 152).   

Marianne Bogle, VD för nätverket CSR Sweden driver hållbarhetsfrågor inom 
näringslivet och lyfter ytterligare ett kritiskt perspektiv kring att kommunicera CSR. Hon 
menar att man måste vara noga med att inte blanda ihop CSR och kommunikation för att inte 
skada företagets trovärdighet (Johansson, 2015). Per Grankvist (2015) menar att många 
företag påstår sig kommunicera att de arbetar med CSR men att de istället enbart försöker få 
kunden att agera. Han menar att ansvaret ofta läggs hos kunden istället för att företagen tar 
ansvar. Exempelvis att många produkter märks med instruktioner hur kunden bör agera för 
att sopsortera (Grankvist, 2015, s.82-83).   
 
 
5. RESULTAT   
 
I det här avsnittet presenteras de två företagen som använts för att analysera hur klädföretag 
inom den svenska modebranschen arbetar med CSR och hur CSR kommuniceras. För att 
lättare få en övergripande bild av de två företagen inleds avsnittet med korta bakgrundsfakta 
rörande företagen. Avsnittet är sedan indelat efter tre olika teman: CSR som begrepp, CSR 
strategier och kommunikation av CSR.  
 
5.1 Bakgrund kring arbete med CSR 
 
5.1.1 Sidenkompaniet 
Sidenkompaniet grundades år 2007 och har idag två butiker i Stockholm. Det småskaliga 
företaget tillverkar ett mindre antal produkter där siden är det enda materialet som används. 
Sidentyg är tillverkat av tunna fina silkestrådar som spinns av en speciell larv.  
Hållbarhet, vardagslyx och modern design, så lyder de värderingar som Sidenkompaniet 
grundar sin filosofi på (Sidenkompaniet, 2016).  
Produktionen sker i Kina var på produkterna transporteras till Sverige där plaggen slutligen 
säljs i små butiker.  

All produktion inom Sidenkompaniet sker i Kina och produkterna transporteras sedan till 
Sverige där plaggen slutligen säljs i små butiker. Sidenkompaniet är ett litet företag som 
byggt hela sin affärsidé kring CSR. ”Vi bygger vårt koncept kring slow fashion, ett modernt 
och nischat företag” (Carlsson, 2016). Siden som naturmaterial är det som använts som 
utgångspunkt, vilket företaget har byggt hela sin utveckling på. Uttrycket slow fashion syftar 
till långsamt och hållbart mode. CSR är någonting som företaget arbetat med sedan starten 
(Carlsson, 2016).  
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Sidenkompaniets koncept bygger på att bara nyttja naturmaterial. Naturmaterial, i det här 
fallet silke, är något som är bra för huden eftersom silke innehåller naturliga proteiner. Silke 
är dessutom ett väldigt hållbart material som är starkt och hållfast (Carlsson, 2016).  ”Sätt 
detta i kontrast till alla microfiber som de större kedjorna övervägande använder sig av”, de 
plaggen har en dålig kvalité med en kort livslängd” (Carlsson, 2016). Sidenkompaniet väljer 
istället att satsa på en prisnivå som gör produkten mer hållbar i längden (Carlsson, 2016).  
Här är det viktigt att komma ihåg att bara för att man har en viss prisnivå behöver inte det 
styra kvaliteten.  
 
5.1.2 Filippa K 
Filippa K är ett svenskt klädföretag som grundades år 1993. Företaget grundades av Filippa 
Knutsson och har i dagsläget egna butiker i 50 länder. Kläderna säljs även i mer än 600 
butiker världen över. Filippa K tillverkar exklusiva kläder med en klassisk design av material 
med hög kvalité. Klädernas design är enligt företaget inspirerad av en modern tolkning av 
livet med utmaningar för både kvinnor och män (Filippa K, 2016) 
Filippa K utgår ifrån ett helhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. 
Helhetsperspektivet går ut på att kombinera modern kunskap med klassiskt hantverk. 
Ytterligare en satsning är att ställa om till cirkulär ekonomi.  
 
The core values of Filippa K are Style, Simplicity and Quality. We apply these values to everything we do: 
From the design and development of our collections to the ambience of our stores and the way in which we 
approach our customers, partners and one another (Filippa K, 2016) 
 
Citatet ovan beskriver att Filippa K arbetar med alla processer inom företaget men det 
betyder inte att dem gör det i verkligheten. Precis som beskrivs kombinerar företaget stil, 
enkelhet och kvalité genom alla moment. De tre värderingarna lägger i sin tur grunden för 
företagets samhällsansvar.  
 
5.2 Begreppet CSR  
 
5.2.1 Sidenkompaniet 
På Sidenkompaniet ser man begreppet som en helhet. Det är ett begrepp som utgör hela 
Sidenkompaniets affärsidé och används därför hela tiden. Begreppet finns med i alla 
processer som företaget ägnar sig åt (Carlsson, 2016).  
CSR har alltid funnits inom Sidenkompaniet och det är något som de kommer att fortsätta att 
jobba med även i framtiden. Begreppet kommer att fungera som ett ledord som styr 
utvecklingen av företaget (Carlsson, 2016). Här skulle man vilja se hur företaget ser på 
framtiden och på vilket sätt utvecklingen ska styras.   
Det är svårt att veta på vilket sätt företaget implementerar begreppet CSR i alla processer och 
det är dessutom svårt att veta om de gör det eller om det bara är ett sätt att marknadsföra sig 
på. 
 
5.2.2 Filippa K 
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När det gäller begreppet CSR är företaget väldigt noga med att inte använda just det 
begreppet. Elin Larsson, Hållbarhetsansvarig på Filippa K menar att begreppet CSR är 
förlegat. ”Vi vill hellre prata om begreppet hållbarhet och väva in det i vårt kärnbudskap” 
(Larsson, 2016). Med det menar hon inte bara att de inte använder begreppet CSR, utan också 
genom att lägga fokus på själva begreppet så skapas fel uppfattning. Begreppet kan också 
vara svårt att lyfta fram och kommunicera eftersom att många kunder förväntas agera och ta 
ansvar på ett visst sätt för att man konsumerar hållbara produkter.  

En annan aspekt som gör det svårt att kommunicera begreppet är att det endast lockar till 
sig vissa kunder. Filippa K fokuserar istället på att arbeta med ord runt omkring som 
inspirerar. På så vis är det lättare att få med sig fler människor och inte bara de som redan är 
kunniga inom hållbarhet (Larsson, 2016). Enligt Larsson känner Filippa K stort ansvar för 
sina strategier för hållbarhet men ändå så väljer företaget att endast riktiga sig åt en viss 
grupp av människor som har råd att köpa deras kläder. Det hade varit intressant att se om 
Filippa K hade varit beredda att sänka sina priser för att inkludera fler målgrupper. 
 
5.3 Att skapa kommunikationsstrategier för CSR 
 
5.3.1 Sidenkompaniet  
Sidenkompaniet är som tidigare nämnt ett väldigt litet företag vilket gör att det inte finns 
några tydliga modeller för mål inom deras CSR arbete (Carlsson, 2016). För att få en viss 
uppmärksamhet väljer företaget att skapa en utstickande position på marknaden. För att på 
bästa sätt skapa de kommunikationsstrategier som passar företaget utgår verksamheten från 
en grundidé baserade på vad de anser vara viktigt inom företaget. Grundidén är också något 
som genomsyrar hela konceptet och som sedan ligger som grund för de 
kommunikationsstrategier de väljer att skapa (Carlsson, 2016).  

Den grundidé som de trycker väldigt hårt på är bilden av larvens process som de vill 
förknippa med en cirkel av hållbarhet. Det exklusiva silkesmaterialet spinns av en väldigt 
känslig larv. Om miljön kring larven är förstörd till exempel bullrig spinns inga trådar. De 
som arbetar på fabrikerna går till och med runt i tofflor för att inte störa larvens process 
(Carlsson, 2016). Eftersom larven är så känslig är företaget väldigt noga med att följa alla 
miljöregler och verkligen ta sitt ansvar under produktionen, även när det gäller utsläpp. När 
det gäller sociala förhållanden så har vi inga barnarbetare och det är något vi kollar upp då 
och då genom att göra besök (Carlsson, 2016). 

Bortsett från grundidén med larvens process bör man också veta vad det är man vill 
kommunicera vad företaget står för och hur kunden påverkas (Carlsson, 2016). 
Sidenkompaniet vill visa sig som ett företag med hållbarhet, modern design och vardagslyx. 
Det är viktigt att hela tiden utgå ifrån de byggstenarna när man skapar sina strategier 
(Carlsson, 2016).   

Sidenkompaniet lägger hela tiden stor vikt vid de miljömässiga aspekterna inom CSR 
men här gavs knapp information om de sociala förhållandena, exempelvis löner för arbetare i 
fabrikerna. Här finns det inget samspel mellan alla tre aspekterna för hållbarhet. Kan man 
verkligen framstå som ett hållbart företag då? 
 



	
	

	 19	

5.3.2 Filippa K 
När det gäller att skapa kommunikationsstrategier så handlar det om att försöka utgå från 
kundens perspektiv och försöka få kunden att förstå (Larsson, 2016). Genom att arbeta utifrån 
kundens syn fångas kundens intresse vilket i sin tur gör att hållbarhetsbegreppet inte tvingas 
på kunderna. Där gäller det att tänka till och veta vad företaget står för och med vad och till 
vilka de vill nå ut till (Larsson, 2016). Företaget står som tidigare nämnts för stil, enkelhet 
och kvalité. 

När det gäller att kommunicera, vad Filippa K kallar hållbarhet, är det först och främst 
hållbarhetsaspekterna som är viktigast. Elin Larsson menar att hållbarhet ska vara någonting 
roligt och inspirerande, något som lockar alla (Larsson, 2016). Undersökningar visar att 50 % 
av alla svenskar har kläder i sin garderob som de inte använder och 30 % av alla svenskar är 
missnöjda för de vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle men de vet inte hur de ska 
gå tillväga (Larsson, 2016).  

Undersökningar visar att kunder vill göra val men de vet inte riktigt hur dem ska gå 
tillväga, där måste Filippa K finnas och hjälpa till (Larsson, 2016). 
Egentligen inte så konstigt kanske, vi har ju hört att världen är på väg att gå åt helvete så 
såklart att man vill hjälpa till (Larsson, 2016). 
Som företag måste man också komma ihåg att man har ett visst ansvar gentemot samhället 
(Larsson, 2016).   
 
5.4 Kommunikationsstrategier i praktiken 
 
5.4.1 Sidenkompaniet 
Eftersom företaget som tidigare nämnts är ett litet företag krävs det också strategier för att 
kommunicera sitt CSR arbete. Som ett ständigt utvecklande företag använder sig 
sidenkompaniet av Premium-marknaden (Carlsson, 2016). Premium-marknaden innebär att 
kändisar får bära företagets plagg vilket i sin tur får uppmärksamhet från exempelvis media. 
Uppmärksamheten hjälper till att sprida de positiva värderingar som företaget står för 
(Carlsson, 2016).  

En annan strategi de fokuserar mycket på är att skapa samarbeten med individer som 
stärker varumärket på ett positivt långsiktigt sätt. Här lyfter Mi Carlsson fram hur noga de är 
med att bara ha samarbeten med individer som står för företagets värderingar. Ytterligare ett 
steg i samarbete med gäst-designers som kan gynna företaget är om dessa även jobbar med 
CSR frågor för andra företag (Carlsson, 2016). Det kan leda till ytterligare uppmärksamhet 
och på ett positivt sätt även kan falla tillbaka på Sidenkompaniet. Många av sidenkompaniets 
plagg är designade av den svenska konstnären modeskaparen Martin Bergström.  

Som ytterligare ett sätt att kommunicera CSR har företaget småskalig information på sin 
hemsida (Carlsson, 2016).  Genom att använda sig av premium marknaden väljer företaget en 
viss grupp av människor. Intressant med deras samarbeten men hur kan företaget veta att 
deras samarbetspartners står för företagets värderingar.  
 
5.4.2 Filippa K 
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Genom att utgå ifrån kundens perspektiv och olika uppfattningar kan Filippa K få en tydlig 
bild över hur de bör använda sina kommunikationsstrategier i praktiken (Larsson, 2016). Elin 
Larsson beskriver ovan statistik kring svenskarnas kläder. De är en av sakerna de valt att utgå 
ifrån att hantera och kommunicera (Larsson, 2016). En annan sak som det valt att utgå ifrån 
är omställningen till cirkulär ekonomi, vilket nämns ovan. För att kommunicera 
omställningen och utgå ifrån kundens perspektiv utgår de ifrån fyra R: Reduce, Repair, 
Reuse, Recycle. Konceptet kring de fyra R:en bygger på att samla in, laga, återanvända och 
återvinna gamla kläder (Larsson, 2016).  

Tanken är att gamla Filippa K kläder ska kunna lämnas in, lagas, användas igen för att 
slutligen återvinnas. För att åstadkomma det på bästa sätt har företaget öppnat upp så kallade 
pop up second hand butiker och lånebutiker där man kan hyra plagg i ett visst antal dagar. 
Plaggen tvättas sedan av Filippa K för att sedan hyras ut till någon annan kund (Larsson, 
2016).  

De fyra R:en är ett intressant koncept men man kan inte veta om Filippa K hela tiden 
utgått ifrån kundens perspektiv. Någonstans måste företaget också utgått ifrån företagets 
möjlighet att överleva på marknaden.  
I dagsläget fokuserar Filippa K mycket på att kommunicera genom att skapa storytelling, ett 
kreativt och inspirerande sätt att kommunicera hållbarhetsaspekterna på och genom det 
förhoppningsvis förändra inställningen hos kunderna på ett positivt sätt (Larsson, 2016). Just 
nu håller företaget på med en kampanj som finns på deras hemsida.  

Kampanjen går ut på att verkligen ”promota” cirkulärt mode där företaget använder sig 
av väldigt starka färger och provokativa budskap för att fånga kunderna (Larsson, 2016). Som 
tidigare nämnts vill företaget rikta sig åt alla kunder men på vilket sätt kan man göra det med 
en storytelling. Alla går inte in på Filippa K:s hemsida.   
 
5.5 Intern och extern kommunikation 
 
5.5.1 Sidenkompaniet 
När det gäller intern och extern kommunikation så är båda delar lika högt prioriterade på 
sidenkompaniet (Carlsson, 2016). ”Vi har byggt upp minsta lilla del från grunden till skillnad 
från de större klädföretagen som hela tiden måste tvätta bort och ändra om, vi har verkligen 
fattat det här men vi har ju också byggt från grunden” (Carlsson, 2016). 

Mi Carlsson, chef för sidenkompaniet lägger stor vikt vid hur mycket lättare det är att 
arbeta med CSR både internt och externt om man byggt konceptet kring CSR ända från 
grunden (Carlsson, 2016). 
Ett litet företag med få anställda som dessutom arbetat med CSR från grunden är en bra 
kombination som gör att alla anställda är medvetna om vad företaget står för och på vilket 
sätt, alla jobbar då utifrån precis samma synsätt och värdegrund (Carlsson, 2016). Den 
externa kommunikationen är något som man ständigt arbetar med.  
Mi menar att det är viktigt att nå ut till intressenter och förklara att sidenkompaniet endast 
jobbar med hållbara material (Carlsson, 2016).  
Bara för att man byggt företaget kring CSR från grunden så behöver det inte betyda att det 
inte finns några svårigheter med intern och extern kommunikation.  
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5.5.2 Filippa K 
När det gäller intern och extern kommunikation så arbetar företaget lika mycket med båda 
delarna men prioriterar dem däremot olika mycket under olika perioder (Larsson, 2016). 
Under de senaste två åren har företaget valt att arbeta mer med den interna kommunikationen 
för att sedan bättre kommunicera den externt (Carlsson, 2016).  
Både extern och intern kommunikation borde se olika ut över tiden. Man kanske borde 
prioritera båda delarna hela tiden för att hålla medarbetare uppdaterade på vad som sker utåt 
sätt.   
 
5.6 Positiva respektive negativa aspekter med kommunikation av CSR 
 
5.6.1 Sidenkompaniet 
Det finns både svåra och lätta aspekter när det gäller kommunikation av CSR. Det svåra med 
att kommunicera CSR anser Mi Carlsson vara alla transporter (Carlsson, 2016). Som tidigare 
nämnts sker hela tillverkningsprocessen i Asien vilket innebär att alla färdiga produkter 
måste transporteras via flyg eller båt tillbaka till konsumenterna i Sverige. Transporterna med 
båt tar i många fall väldigt lång tid vilket gör att alternativet ofta utesluts, istället sker 
transporterna övervägande med flyg (Carlsson, 2016).  

Företaget använder sig däremot av gröna transporter som är ett miljövänligare alternativ. 
De gröna transporterna är ett positivt steg i en hållbar utveckling men det finns en del 
utmaningar även där (Carlsson, 2016). Dels är det i grunden inte hållbart att producera på ett 
ställe för att sedan transportera det en lång sträcka och dels finns det heller ingen sorts garanti 
på vilka bränslen som används vid de gröna transporterna (Carlsson, 2016). 
För att minska transporterna har företaget tidigare haft funderingar kring att flytta 
produktionen till Europa. Problemet med det är att Kina är det landet som har den bästa 
kunskapen för att producera silke av högsta kvalité (Carlsson, 2016).  

Är inte silket av en hållbar och hög kvalité faller en del av sidenkompaniets koncept. Mi 
redogör däremot tydligt att de inte låter problemet vara utan att det är en del av utmaningarna 
som de hela tiden arbetar med för att vända till något positivt (Carlsson, 2016).   
Att inte använda båttransporter känns som en dålig ursäkt. Om företaget som tidigare nämnts 
byggt sitt koncept utifrån CSR borde också tankesättet kring transporterna vara mer 
utvecklat. Dilemmat med långa transporter och hög kvalité i Kina är något som borde varit 
uttänkt innan företaget startade.   
 
5.6.2 Filippa K 
Elin Larsson tycker att det är svårt att se de negativa och positiva aspekter med 
kommunikationen som Flippa K använder sig av. Den typen av kommunikation som Filippa 
K börjat arbeta med nu är väldigt ny vilket gör att det i dagsläget är svårt att säga om 
kommunikationen för med sig positivt eller negativt (Larsson, 2016).  

En sak däremot som är positiv och till fördel för Filippa K:s CSR arbete och dess 
kommunikation är att runt omkring ser man att det börjat växa fram en stark trend där många 
är väldigt intresserade av kvalité och hållbarhet (Larsson, 2016). Folk börjar hellre vilja köpa 
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lite dyrare men färre plagg med bättre kvalité. Med mer intresse är det också lättare att sprida 
vårt koncept (Larsson, 2016).  Vi märker att det är väldigt många som är intresserade men vi 
tror att det är en lång process där en beteendeändring måste ske och sådant sker ju inte över 
en dag (Larsson, 2016). 
 
6. ANALYS  
Analysen är uppdelad i tre delar. Här har jag valt att plocka ut de delar som jag anser är 
viktigast för uppsatsens syfte och främsta frågeställningar.  
 
6.1 CSR som begrepp /arbete med CSR 
Sidenkompaniet och Filippa K är företag som båda hanterar begreppet CSR olika i sina 
verksamheter. Sidenkompaniet ser begreppet CSR som en självklarhet och som något som 
genomsyrar hela dess verksamhet. Genom alla processer finns begreppet med. Precis som 
ekonomijournalisten och kommunikationsrådgivaren Tommy Berglund så anser 
Sidenkompaniet att begreppet CSR är här för att stanna (Borglund, De Geer, Hallvarsson, 
2009, s. 13). Filippa K väljer att se på begreppet CSR annorlunda. Som Elin Larsson 
uttryckte sig är begreppet CSR förlegat och istället använder Filippa K begreppet hållbar 
utveckling. De väljer att inte tala om begreppet utan att tala runt omkring det vilket går att 
likna med Alan Atkissons citat kring vad hållbar utveckling är (AtKisson, 2013 s. 5).     
 
6.2 Att skapa CSR strategier 
När det gäller skapandet av CSR strategier hos Sidenkompaniet och hos Filippa K så ser de 
olika ut. Båda företagen har olika mål och är dessutom olika stora. Filippa K har utvecklat 
tydligare mål och riktlinjer för att skapa CSR strategier vilket kan bero på att de är ett större 
globalt företag. Att globala företag ofta har tydligare mål och riktlinjer är något som 
diskuteras och påpekas av Borglund (2012). Sidenkompaniet är ett mindre företag där 
skapandet av CSR strategier och tydliga mål och riktlinjer är under en pågående process.  

Som man kan se är företagen olika med olika uppbyggnader och förutsättningar vilket är 
ytterligare något som Borglund (2012) påpekar.  
Trots att Sidenkompaniet inte har några tydliga mål och riktlinjer skapar de CSR strategier. 
Företaget utgår då ifrån att skapa en unik position på marknaden precis som Bartlett och 
Devin (2011) lyfter fram. För att skapa konkurrens fördelar på marknaden bör företag enligt 
Bartlett och Devin (2011) dels implementera CSR i verksamheten men också utgå från frågor 
som är kopplade till företagets affär.  

När det gäller Sidenkompaniets tillvägagångssätt för att skapa strategier kan man se 
tydligt att företaget implementerat CSR i sin verksamhet och att det valt ut frågor eller 
områden som är kopplade till företagets affär. Man kan också se att företaget är noga med att 
se över vad det är som företaget vill kommunicera, vad företaget står för och hur kunden 
påverkas. Spår av samma tankesätt presenterar Porter och Kramer (2011) vid sin fördjupning 
av teorin shared values där de presenterar två olika tillvägagångssätt för att skapa 
kommunikationsstrategier. I fördjupningen presenterar de också ett tillvägagångssätt som 
syftar till att ta ansvar och utveckla olika processer inom företaget (Porter, Kramer, 2011, s. 
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62-67). Tillvägagångsättet återfinns i Sidenkompaniets medvetenhet av att förändra olika 
processer inom företaget.  
 
Filippa K har precis som Sidenkompaniet implementerat CSR men väljer hela tiden att 
försöka utgå ifrån kundens perspektiv. På så vi skapar de processer där både intressenten och 
företaget är delaktiga. Här kan man se tydligt att tankemodellen Shared Value går att 
applicera (Porter, Kramer, 2006, s. 78-92).  Den delaktiga processen där både samhället och 
företaget spelar en stor roll är något som Elin Larsson menar att Filippa K ständigt arbetar 
med (Porter, Kramer, 2006, s. 78-92).  

Enligt Porter och Kramer (2006) skapar den delaktiga processen en win/win situation 
som i sin tur skapar en konkurrenskraft hos företaget. Precis som Sidenkompaniet är Filippa 
K också noga med att veta vad företaget står för och med vad och till vilka de vill nå ut till 
vilket som beskrivits ovan återfinns i Porter och Kramers (2011) fördjupning av shared 
values. Ett annat sätt att skapa CSR-strategier och koppla den till företagets varumärke är 
enligt Kellie McHelhaney att förankra strategin på alla nivåer inom företaget (Borglund, De 
Geer, Sweet, 2013, s. 238).  

McHelhaney (2013) menar att alla anställda inom ett företag först bör visa ett skarpt 
intresse för att det sedan ska finnas en möjlighet att utarbeta strategier. McHelhaneys 
tankemodell är något som återfinns både inom Sidenkompaniet och Filippa K. Båda 
Sidenkompaniet och Filippa K prioriterar både intern och extern kommunikation. 
Sidenkompaniet arbetar hela tiden med den interna kommunikationen för att på bästa sätt 
kommunicera vad företaget står för. Filippa K prioriterar den externa och interna 
kommunikationen i olika omgångar.   
 
6.3 CSR strategier i praktiken 
CSR strategier i praktiken handlar om applicera de framtagna kommunikationsstrategierna 
för att kommunicera budskapet CSR. Av intervjuerna framgår det att Sidenkompaniet delvis 
använder sig av Premium-marknaden för att kommunicera sitt budskap men också av olika 
samarbeten. Sidenkompaniet kommunicerar också sitt budskap småskaligt via internet. 
Morsing (2006) presenterar en teori kring tre olika kommunikationsstrategier där vissa av 
strategierna går applicera på både Sidenkompaniet och Filippa Ks olika 
kommunikationsstrategier.  

Premium-marknaden och Samarbeten som strategi innebär enligt Morsing (2006) en 
response strategy. En response strategy syftar till att skapa en dialog mellan företag och 
intressenter vilket skapar plats åt intressenter att uttrycka sig.  

När det gäller Sidenkompaniets strategi med Premium-marknaden kan intressenter i form 
av kändisar uttrycka sig via medier (Morsing, Backmann, 2006).  Sidenkompaniet använder 
sig också som tidigare nämnts av sin hemsida vilket enligt Morsing (2006) är en så kallad 
information strategy.  

Filippa K använder sig precis som Sidenkompaniet också av Morsings (2006) 
information strategy. Av intervjun framgår det att Filippa K skapar projekt för att 
kommunicera sitt budskap. Här har företaget utgått ifrån kundens perspektiv men vad som 
sedan görs i praktiken är en enkelriktad kommunikation, enligt Morsing (2006). Ett annat sätt 
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som Filippa K väljer att använda sig av är storytelling via sin hemsida, vilket är ytterligare ett 
sätt att använda sig av information strategy (Morsing, Backmann, 2006, s. 136-162).  
Morsing påpekar att strategin Response strategy även kallad dubbelriktad kommunikation är 
det mest lönsamma sättet att kommunicera sina budskap på (Morsing, Backmann, 2006, s. 
136-162)  
 
 
7. SLUTDISKUSSION 
 
I takt med att ett allt enigare världssamfund påtalar betydelsen av att lindra de allt allvarligare 
klimathoten, har det ställt nya och mer direkta krav på samhällets samtliga aktörer att agera 
för att enskilt och gemensamt ta ansvar för att uppnå en hållbar utveckling globalt sett. Från 
enskilda medborgare till de direkt beslutsfattande på absolut toppnivå. 

En stor och betydelsefull roll i detta ansvar vilar på företagen, som tillsammans med sina 
kunder behöver ompröva det mycket komplexa grunderna till ett samhälle med en mer rimlig 
konsumtion. Sedan begreppet CSR introducerades har betydelsen för företagen att dels 
kommunicera, dels ta ett aktivt ansvar för vilka hållbara värden som man vill möta framtiden 
med. 

Sammantaget kan jag konstatera att det finns en hel del möjligheter både för 
Sidenkompaniet och Filippa K att utvecklas. Jag tycker att det har varit väldigt intressant att 
se de olika kommunikationsdelarna inom ett företag, här har jag upptäckt att många delar av 
företagets process spelar en stor roll för företagets kommunikation.  

Vad gäller begreppet CSR så ges ett intryck av att sidenkompaniet hittat ett sätt att 
använda sig av begreppet som passar just deras koncept. Vad avser Filippa K har de tagit 
begreppet till en annan nivå. De vill inte att man ska nämna eller prata om begreppet. De vill 
att man ska leva begreppet.  

 Inom ramen för denna uppsats har det inte funnits möjlighet att forska vidare i 
”delaktighet med samhället”	men teorin går att applicera på Filippa Ks tillvägagångssätt när 
det gäller att skapa kommunikationsstrategier. De utvecklade målen och riktlinjerna kan bero 
på att företaget är ett stort globalt företag i jämförelse med Filippa K. Det är däremot svårt att 
veta om det stämmer eftersom att alla företag är uppbyggda på olika vis med olika 
förutsättningar.  

Vad som är intressant när man studerar de här tre strategierna är att sidenkompaniet är ett 
litet företag som kommunicerar i mindre omfattning. Filippa K kommunicerar på ett annat 
sätt med exempelvis projekt. Här hade jag förväntat mig att Sidenkompaniet endast skulle 
använda sig av en informations strategi eftersom att det är ett mindre utvecklat företag, och 
att Filippa K skulle använda sig mer av en dubbelriktig kommunikation eftersom att det är ett 
större företag.  

Den dubbelriktade kommunikationen är något som kan vara intressant att studera 
närmare både när det gäller Filippa K och Sidenkompaniet eftersom att den enligt Morsing 
(2006) är den strategi som är mest lönsam. Vad som däremot är svårt att avgöra är om det 
skulle göra någon skillnad beroende på vilken strategi som används. 
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BILAGA  INTERVJUFRÅGOR  

- Vad innebär begreppet CSR för er? 
 

- Under hur lång tid har ni arbetat med CSR? 
 

- Hur arbetar ni med CSR? 
 

- Är det kopplat till olika delar och processer inom företaget? 
 

- Hur väljer ni att kommunicera CSR? 
 

- Varför har ni valt just den typen av kommunikation? 
 

- Vilka strategier har ni utgått ifrån och hur har ni skapat dem? 
 

- Vad finns det för nackdelar respektive fördelar med er typ av kommunikation? 
 

- Hur ofta förnyar ni era kommunikationsstrategier? 
 

- Hur ser ni på intern och extern kommunikation? 
 

- Vad lägger ni störst vikt vid avseende kommunikation av CSR? 

 


