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Abstract 
 
The sustainability reporting has received a lot of attention in the last decade. The demand for 
information has increased from stakeholders about how they relate to sustainability reporting. 
The sustainable development comprise of three parts: environmental, socio-ethical and 
economic. 
 
Sustainable development is not regulated via the acts. On the other hand, environmental 
influence and work conditions are regulated via the act and constitutions. The reason that 
there is no uniform regulation could be related to the problematic nature of an entirety. 
 
The purpose of this project is to find out how the small medium enterprises (SMEs) contribute 
to sustainable development in comparison with the practices adopted in large companies. 
Another purpose of the project is to find out about the advantages and disadvantages with 
sustainable development and if some part is more important than another. 
 
The project is qualitative in nature and is based on personal interviews at the companies’ sites. 
The interview material has been verified by each respondent to increase reliable of the study.  
 
Normally SMEs seem to comply with the laws and wish they had more resources to increase 
developments to “be in the front edge”. Global Reporting Initiative (GRI) is not being 
followed at the SMEs level. Perhaps it can be expanded now when the public utilities are 
forced to follow these guidelines. Instead different environmental marks like Öko-Tex, the 
EU-Flower and ISO certification are followed in order create a stronger product image among 
the customers.   
 
 
Keywords: Sustainability report, sustainable development, GRI, ISO, environmental marks, 
environment, CSR 

                                                   



 
Sammanfattning 
 
Hållbarhetsredovisning är ett förhållandevis nytt fenomen som ökat de senaste 10 åren. De 
olika intressenterna ställer allt större krav på företagen och på hur de förhåller sig. Ämnet 
hållbar utveckling omfattar tre olika dimensioner: ekonomisk, etisk/social dimension samt 
miljö.  
 
Hållbar utveckling är inget som i sin helhet regleras i lagar. Däremot regleras delarna som 
miljöpåverkan och arbetsförhållanden i olika lagtexter och förordningar. Att det inte finns 
någon enhetlig reglering kan vara bidragande till att det kan vara svårt att se det som en 
helhet.  
 
Syftet med vår studie är att utifrån företagens perspektiv se vad de gör för att bidra till en 
hållbar utveckling och om det skiljer sig mellan större och mindre bolag. Ytterligare ett syfte 
är att beskriva vilka fördelar och nackdelar det ger företagen att arbeta med hållbar 
utveckling, och om det finns någon dimension som är viktigare 
 
Uppsatsen bygger på en framför allt kvalitativ metod, då vi genom intervjuer gått ut till de 
utvalda företagen och låtit dem genom förutbestämda frågor svara på hur arbetet sker på 
respektive företag. För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt har sedan respektive 
respondent fått materialet tillsänt sig för att kunna verifiera det som skrivits om dem.  
 
Normalt följer dessa mindre företag lagen och önskar att de hade mer resurser för att öka 
utvecklingen och ”ligga i framkant”. GRI: s riktlinjer följs inte av företagen på denna nivå. 
Kanske kan implementeringen av GRI: s riktlinjer utökas nu i samband med att statligt ägda 
bolag blir tvungna att följa dessa. De företag som vi varit i kontakt med har istället olika 
miljömärkningar som till exempel Öko-Tex, EU-blomman eller ISO certifiering för att stärka 
produkternas image bland konsumenterna.  
 
Nyckelord: hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling, GRI, ISO, miljömärkningar, miljö, 
CSR 
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1. Inledning 

 
 
Under uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrunden till hållbar utveckling och 
förklarar kort vad det är och var det härstammar ifrån. Utifrån bakgrunden förs vidare en 
problemdiskussion som leder till den problemformulering som ligger till grund för studien. 
Därefter beskrivs uppsatsens syfte och för att ytterligare förtydliga vad som ligger till grund 
för uppsatsen görs en avgränsning. Avslutningsvis ges en kort disposition för uppsatsens 
fortsatta upplägg. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Miljö och etik är i dagens samhälle ett oerhört omdiskuterat och viktigt ämne för politiker, 
media, företag och den enskilda människan. Överallt hörs röster om klimathotet och 
miljöförstöringar, och tillsammans måste alla hjälpas åt så att vår värld inte förstörs för 
kommande generationer. Företagens förhållande till hållbarhet har förändrats med åren och 
dagens redovisning innehåller allt mer upplysningar om detta och man tar ett allt större socialt 
ansvar. Alla kan göra någonting för att förbättra vår miljö (Larsson 2002, s 11). 
 
I slutet av 60-talet och i början av 70-talet började forskarna utveckla social redovisning och 
miljöredovisning, men det fanns även pionjärer bland företagare under denna epok 
(Bergström et al 2002, s 20). 1972 hölls den första miljökonferensen. Denna kan ses som en 
utgångspunkt för FN: s miljöarbete. 1983 tillsatte FN: s generalförsamling en kommission för 
miljö och utveckling. Deras uppgift var att ta fram ett världsprogram för förändring. Denna 
kommission är uppkallad efter den tidigare norska statsministern Gro Harlem Brundtland och 
kallas således för Brundtlandkommissionen. Kommissionen lämnade 1987 en rapport kallad 
”Vår gemensamma framtid” där de fastslog att:  
 
”Vår nuvarande samhällsutveckling är inte långsiktigt hållbar - vi förbrukar mer energi och 
resurser än vad som återskapas och undergräver därför framtida generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.” 
(http://www.miljo.goteborg.se, 2008-05-20) 
 
Bruntlandrapporten kan sägas vara det stora uppsvinget för miljöredovisningen. De första 
böckerna om miljöredovisning kom i slutet av 80-talet och det var även under denna tid som 
flera företag kom att beakta miljöaspekter. Storföretagen kom i gång med sitt miljöarbete 
genom att en miljöpolicy formulerades. När det gäller miljörapportering så kan det skönjas en 
markant ökning under första hälften av 90-talet (Bergström et al 2002, s 20).  
 
Sommaren 1992 anordnades av FN en konferens i Rio de Janeiro som handlade om miljö och 
utveckling. Där antogs tre dokument, däribland Agenda 21 som är ett handlingsprogram för 
att uppnå hållbar utveckling i världen. Detta skall göras genom att utrota fattigdom och 
undanröja hoten mot miljön, det är med andra ord en överlevnadsplan för mänskligheten. 
 
Företag har i dag i allt större utsträckning börjat, att i anslutning till sin årsredovisning även 
ha en hållbarhetsredovisning, där man redovisar information som inte bara är av finansiell art. 
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I samband med hållbarhetsredovisning talas det i redovisningssammanhang ofta om CSR som 
står för Corporate Social Responisbility. CSR omfattar det ekonomiska, miljömässiga samt 
etiska/sociala ansvaret i ett företag. Dessa tre delar hänger ihop och kan inte alla tre uppnås 
kan man inte heller uppnå en hållbar utveckling. Det är således viktigt att det finns en 
helhetssyn (Bergström et al 1996, s 16). 
 
EU-kommissionen har definierat CSR som: 
 ”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad 
lagen föreskriver.”  
 
Det ställs stora krav och förväntningar på företagen i dag, och det är viktigt att driva en 
verksamhet som svarar mot dessa krav som samhället ställer. 
(http://www.chef.se, 2008-05-20) 
 
Många organisationer världen över strävar efter att utveckla standarder och riktlinjer som 
skall öka och förbättra jämförbarheten mellan företagen och få en mer homogen 
hållbarhetsredovisning. Global Reporting Initiative (GRI) som etablerades 1997, är den 
organisation som i dag har kommit längst i sitt arbete med att utveckla internationella 
normgivande riktlinjer för hållbar utveckling inom redovisningsområdet. Företagen väljer att 
på frivillig basis använda GRI: s riktlinjer, och i dagsläget används de av mer än 1000 företag 
över hela världen. (http://www.globalreporting.org, 2008-05-20) 
 
Den svenska regeringen fattade i slutet av 2007 ett beslut, där man har utarbetat nya riktlinjer 
för den externa rapporteringen gällande statligt ägda bolag. Dessa bolag skall få utökade krav 
när det gäller hållbarhetsinformation, att fortsättningsvis följa GRIs riktlinjer, vilket skall 
gälla från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008. De nya riktlinjerna gäller 
utöver gällande lagstiftning och god redovisningssed. Näringsminister Maud Olofsson 
uttalade sig i december 2007, då hon bland annat säger att både statligt ägda och privatägda 
företag har ett ansvar för frågor som rör socialt ansvar och hållbar utveckling. Regeringen vill 
dock att de statligt ägda bolagen skall fungera som föredömen. De anser att redovisning och 
rapportering fungerar som verktyg för att driva frågor framåt. 
(http://www.sweden.gov.se, 2008-05-20) 

 

1.2 Problemdiskussion och formulering av forskningsfrågor 
 
Redovisningen av hållbar utveckling är i dagsläget till största delen helt frivillig. 
Årsredovisningslagen (ÅRL) 6: e kapitlet 1 § säger att förvaltningsberättelsen skall innehålla 
icke finansiella upplysningar om bland annat miljö och personalfrågor. Dessutom är företag 
som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken, 
skyldiga att lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Sociala och 
etiska frågor som könsfördelning, löner och sociala kostnader samt sjukfrånvaro regleras till 
viss del också i ÅRL 5:18-20 (SFS 1995:1554).  
 
Dagens redovisning omfattar inte enbart traditionellt finansiell redovisning utan också 
företagens påverkan på ekonomi, det etiska/sociala samt miljön. Syftet med 
hållbarhetsredovisning är att användarna skall kunna fatta beslut med hjälp av informationen 
som denna redovisning omfattar. Det finns ingen självklar grupp av användare utan det kan 
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finnas olika intressentgrupper som har skilda intressen. Detta eftersom olika intressenter kan 
ha olika synpunkter på vad som är relevant och väsentligt i en hållbarhetsredovisning. 
Finansiell information är styrd av lagar, regler och praxis men visar inte på några effekter av 
ex föroreningar eller sociala konsekvenser av personalnedskärningar. Här kommer 
hållbarhetsredovisningen in och kan fylla ett väsentligt behov hos dessa intressenter (Larsson 
2005, s 248-249). 
 
Enligt Larsson (2005) är det främst stora börsnoterade företag som presenterar separata 
hållbarhetsredovisningar, men han menar att alla företag i grunden har samma sociala ansvar. 
Det som skiljer är omfattningen och behovet av specifika detaljregler. Det är viktigt att skapa 
verktyg som anpassas till den egna verksamheten och som leder till konsekvens och tydlighet, 
och som gör det möjligt att jämföra internt och externt över tid (Larsson 2005, s 179-180). 
 
I tidigare uppsatser och i samhällsdebatten i stort har störst fokus lagts på de större 
börsnoterade bolagen, eftersom det är de som har mest fokus på sig. Nu har också de statligt 
ägda bolagen krav på sig att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI: s riktlinjer. Men 
vi saknar forskning kring hur de mindre företagen gör och om de alls känner till t ex GRI. 
Även om GRI är till för alla får vi känslan av att det är ett ganska stort steg till att även mindre 
företag skall använda sig av deras riktlinjer. 
 
Definitionen när det gäller större och mindre företag återfinns i årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554) 1:a kapitlet 3§. Lagen föreskriver att som större företag räknas de som har 
andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev upptagna för handel på en reglerad marknad eller 
företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett under de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

• Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 

• Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

Alla andra definieras som mindre. 
 
För vår del faller två av företagen, AB Ludvig Svensson och Almedahl-Kinna, under 
definitionen större och de andra som mindre. Trots detta kommer vi fortsättningsvis att kalla 
samtliga företag som ingår i vårt arbete för mindre. I en av delfrågorna kommer vi dock att 
diskutera eventuella skillnader mellan större och mindre företag och i det fallet betecknar vi 
AB Ludvig Svensson och Almedahl-Kinna som större. Det skiljer sig väsentligt åt i antalet 
anställda och omsättning i jämförelse med de andra mindre företagen.  
 
Vad vi är nyfikna på är om mindre företag arbetar med hållbar utveckling även om de kanske 
inte har en specifik hållbarhetsredovisning. Därför vill vi genom att kontakta ett antal mindre 
företag få en uppfattning av hur de arbetar med hållbar utveckling, det vill säga ekonomiska, 
sociala/etiska samt miljö frågor och i vilken utsträckning detta används. Vi funderar också 
över vilka fördelar och nackdelar CSR ger företagen och om de anser att någon dimension är 
viktigare än någon annan. 
 
Vi antar att det kan finnas många olika skäl till att det inte finns möjlighet att lägga tid och 
pengar på att ta fram en utförlig hållbarhetsredovisning. Det är även intressant att få insikt i 
varför företagen är negativa eller positiva till detta och hur det kommer sig att man agerar som 
man gör. Vi tror att många företag mest ser CSR som ”onödigt pappersarbete” som ändå 
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ingen läser. Uppsatsens fokus kommer att ligga på vad företagen verkligen gör utifrån deras 
behov och utifrån de resurser som finns. 
 
Utifrån problemdiskussionen ovan har vi kommit fram till följande huvudfråga: 
 
Hur arbetar mindre textilföretag i Sjuhäradsbygden med hållbar utveckling? 
 
För att kunna svara på vår huvudfråga har vi ställt tre delfrågor: 
 

• Vilka fördelar och nackdelar kan arbetet med hållbar utveckling ge ett mindre företag? 
 

• Skiljer det sig mellan större och mindre företag? 
 

• Är någon av de tre dimensionerna i CSR arbetet viktigare?  
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är främst att bidra med kunskap om hur mindre textilföretag i Sjuhäradsbygden 
arbetar med hållbar utveckling. Studien kommer att utgå utifrån företagens situation. Vidare 
hoppas vi kunna ge ett bidrag till diskussionen om vilket sätt att redovisa sitt CSR ansvar som 
passar mindre textilföretag i Sjuhäradsbygden bäst. 
 

1.5 Avgränsning  
 
I vår studie har vi undersökt hur fem olika företag i textilbranschen arbetar med hållbar 
utveckling. Vi valde att undersöka företag i Sjuhäradsbygden. Företagen som vi har inkluderat 
i vår studie är aktiebolag, har egen produktion och är onoterade. Studien har gjorts med 
utgångspunkt enbart ur företagens perspektiv. Därmed har de olika intressenternas perspektiv 
utelämnats. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut enligt följande: 
 
Kapitel 2 Metod 
 
Under detta kapitel redogörs för uppsatsens metodologiska ställningstaganden samt vilka 
ansatser och metoder uppsatsen bygger på. Därefter redogörs kortfattat för hur empirin har 
samlats in och analyserats. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet kommer att behandla lagar, principer och frivilliga riktlinjer som omfattas av 
hållbarhetsredovisning. Vidare beskrivs två teoretiska modeller som belyser intressenternas 
roll i företagen. 
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Kapitel 4 Empiri 
 
Under detta kapitel redogörs för de intervjuer som har gjorts med respektive respondent. Först 
presenteras varje respondent och deras företag. Sedan följer en sammanfattning av de svar 
som varje respondent givit. 
 
Kapitel 5 Analys 
 
Under följande kapitel sätts det teoretiska och det empiriska materialet i relation till varandra 
för att skapa överskådlighet och se mönster och relationer. 
 
Kapitel 6 Slutsatser 
 
Under detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor. Det förs också en avslutande 
diskussion om det resultat som kommit fram genom uppsatsen. Dessutom ges ett förslag till 
fortsatt forskning.  
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2. Metod  
___________________________________________________________________________ 
 
Under detta kapitel redogörs för uppsatsens metodologiska ställningstaganden samt vilka 
ansatser och metoder uppsatsen bygger på. Därefter redogörs kortfattat för hur empirin har 
samlats in och analyserats. 
___________________________________________________________________________ 

Begreppet metod kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ungefär 
“tillvägagångssätt”. Det vill säga, när man samlar in material bör man ha ett bra 
tillvägagångssätt. Metod kan också ses som ett hjälpmedel för att bearbeta och analysera 
informationen, så att man kan komma fram till om den stämmer överens med verkligheten 
eller inte (Johannessen & Tufte 2007, s 17). Vilken forskningsmetod som man använder beror 
i mångt och mycket på syftet med kunskapen. Detta syfte måste vara avgörande när det 
handlar om vad och hur det ska undersökas (Andersen 1998, s 18). 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två grundläggande vetenskapliga huvudinriktningar som man brukar tala om, 
nämligen positivism och hermeneutik. Det finns vissa motsättningar mellan dem, men enligt 
Thurén går dessa utmärkt att förena, och man kan inte avstå från något om man önskar föra 
vetenskapen framåt (Thurén 2004, s 90). 

2.1.1 Positivism 
 
Denna traditionella gren inom vetenskapen bygger på ett västerländskt tänkande. Inom 
positivismen är sanningsperspektivet, med andra ord säker kunskap, det man grundar sig på. 
Man ser det som att alla människor endast har två källor till kunskap, nämligen iakttagelse 
och logik. Iakttagelserna, det vi kan se, höra och känna, är grunden till vad vi anser vara fakta. 
Men positivisterna anser ändå inte att allt man ser och hör är riktigt. Positivisten undersöker 
empirin och granskar sedan alla omständigheter runt omkring och tar utifrån denna ställning. 
 
Inom positivismen handlar det om vårt intellekt och sättet vi använder språket på. Lösningen 
ur positivisternas synvinkel av sanningsproblemet är ungefär, att om man tar bort allt som 
man ansett sig veta, men som man egentligen inte vet, då får man endast den säkra kunskapen 
kvar, det man kan se som “hårda fakta” (Thurén 2004, kap 3). 

Det finns enligt Jacobsen (2002) tre centrala teser inom positivismen: 

• Det finns en objektiv värld utanför oss. 
• Den objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt. 
• Vi kan upparbeta kumulativ kunskap om den objektiva världen. 

(Jacobsen 2002, s 31) 
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2.1.2 Hermeneutik 
 
Kritiken som har riktats mot positivismen berodde på att det ansågs att positivisterna inte tog 
hänsyn till hur andra människor tänker och känner. Hermeneutikerna svängde från objektivitet 
till ett mer subjektivt synsätt. Hermeneutik kan översättas med tolkningslära, och just tolkning 
är det mest väsentliga inom hermeneutiken.  Hermeneutikerna har oftast mer förståelse för 
relativistiska tankegångar. Inom hermeneutiken handlar det om att forskaren använder sig av 
sina egna erfarenheter och upplevelser som forskaren sedan kan skapa sig en förståelse 
utifrån. Men genom förståelse kan man omöjligen avgöra sanningshalten i det hela, och det 
gör att vetenskapen inom hermeneutiken blir mer osäker men också mer nyanserad än den 
positivistiska kunskapen. Samtidigt finns också möjligheter till ny kunskap som positivisterna 
inte kommit fram till genom just förståelsen och möjligheten till att försöka förstå hur andra 
känner (Thurén 2004, kap 7). 

Enligt Wallén (1996) finns det några viktiga huvudpunkter i hermeneutiken: 

• Det handlar om tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar och upplevelser. 
• Den som tolkar har en förförståelse som man måste vara medveten om. 
• När man tolkar växlar man mellan del- och helhetsperspektiv eftersom det finns 

motsättningar mellan del och helhet. Varje del som man läser kan leda till ett nytt sätt 
att förstå tidigare avsnitt. Genom att växla mellan delar och helheten tolkar man 
texten. 

(Wallén 1996, s 33) 

Tolkningar måste ske i förhållande till en kontext. Det är viktigt att uppmärksamma i vilken 
situation som texten har tillkommit och i vilken situation som läsaren befinner sig (Wallén 
1996, s 34). 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vårt arbete har ett hermeneutiskt synsätt. Genom att samla in kunskap och analysera 
densamma har vi tolkat empirin. Subjektivitet och hur andra människor tänker och känner är 
det som ett hermeneutiskt förhållningssätt är inriktat mot och dessa stämmer väl överens med 
vårt arbete. I början av vårt arbete har vi utgått från vår förförståelse. Genom att studera de 
lagar och frivilliga riktlinjer som finns och genom att intervjua personer som arbetar med 
hållbar utveckling har vi försökt förstå olika delar, tolka dessa och få en helhetsbild. 
 

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Inom samhällsvetenskaperna brukar man skilja mellan två olika huvudformer av metoder, 
kvalitativa metoder och kvantitativa metoder (Andersen 1998, s 31). Den ena metoden 
behöver inte utesluta den andra, utan det går med fördel kombinera dem båda. De båda 
metoderna har dock vissa styrkor och svagheter och därigenom är det naturligt att välja den 
metod som bäst belyser det som åsyftas (Holme & Solvang 1997, s 76). 
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2.2.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod strävar efter att skapa en bättre förståelse för världen vi lever i och återge en 
helhetsbild. Ytterligare skarpa drag för kvalitativ metod är att den har en större flexibilitet. 
Intervjuaren behöver inte till punkt och pricka följa det formulär för intervjun som denne har 
förutsatt sig utan låta strukturen ändra sig allt eftersom. Det handlar också om att tolka de 
artbestämda data man samlat in, vilket är en viktig del i kvalitativ metod, men man håller 
ändå ett avstånd till dem som man studerat (Johannessen & Tufte 2007, s 69–74). Öppenhet är 
en bra beskrivning av denna metod. Kvalitativ metod är den mest lämpliga då det finns 
intresse av att bringa större klarhet över ett specifikt problem som det inte finns så mycket 
tidigare kunskap om. Detta upplägg är inriktat mot hur människor tolkar och förstår den givna 
situationen (Jacobsen 2002, s 145). 

2.2.2 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ metod behandlar “hårda” data. Metoden har liten flexibilitet genom att man 
stadigt följer det formulär för frågor som tidigare har utarbetats och det görs heller inte några 
ändringar efteråt. Detta kan göra att intervjuer och undersökningar blir lite stela och ger bara 
svar på det som undersökaren själv vill ha reda på. Men detta fenomen gör dem också lätta att 
behandla och kan därför kännas mer effektiva än de kvalitativa (Johannessen & Tufte 2007, s 
69 – 74). Kvantitativ metod är lämpligast att använda när man har goda förkunskaper om det 
som ska undersökas. Det är dessutom viktigt att ha forskningsfrågorna ganska klart för sig. 
Metoden är vanlig att använda då man vill ta reda på frekvens eller omfattning, alltså 
mängdmässiga/talmässiga data (Jacobsen 2002, s 149). 

2.2.3 Val av undersökningsmetod 
 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden som utgångspunkt i vårt arbete. Valet av metod 
motiveras av att vi vill skapa mer klarhet i varför företagen agerar som de gör och få fram 
deras ståndpunkter när det gäller hållbarhetsredovisning. Som utgångspunkt i våra intervjuer 
har vi haft färdiga frågeformulär som skickats ut via mail till alla respondenter. Vid 
intervjutillfället har vi sedan utgått från frågeformuläret och utifrån svaren vi fått har vi 
kunnat ställa följdfrågor. Allt för att få ett mer nyanserat svar. Flexibilitet och öppenhet har 
varit självklara kriterier vid våra intervjuer.  
 
Dock finns det också inslag av kvantitativ metod i vår undersökning eftersom varje 
respondent har fått samma frågor, och det har inte heller varit helt öppna intervjuer då 
respondenterna har varit tvungna att hålla sig till frågorna för att de inte skall kunna sväva ut 
alltför mycket och därigenom komma ifrån ämnet. Därför anser vi att ett visst mått av 
standardisering har behövts för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att analysera svaren. 
Men huvudsakligen har intervjuerna haft en kvalitativ karaktär. 
 

 

 
 
 

 8                                                  



 

2.3  Vetenskaplig forskningsansats 
  
Det finns två olika metoder som förklarar hur man relaterar teori och verklighet till varandra; 
deduktiv metod och induktiv metod (Patel & Davidson 1994, s 21). Båda metoderna beskriver 
tillvägagångssätt genom vilka vetenskapliga slutsatser kan dras (Andersen 1998, s 29).  

2.3.1 Deduktiv metod – ”från teori till empiri” 
 
Deduktiv metod som också kallas för bevisföringens väg, används när vi drar slutsatser 
utifrån generella principer om enskilda händelser (Andersen 1998, s 30). Metoden innebär en 
avledning från det generella till det konkreta. Olika teorier testas sedan med empiriska data 
(Johannessen & Tufte 2007, s 35).  

2.3.2 Induktiv metod – ”från empiri till teori” 
 
När forskaren har empiri som utgångspunkt för att få generell kunskap om teorin, utgår man 
ifrån en induktiv metod, som också kallas upptäcktens väg. Utgångspunkten är ofta en enskild 
händelse och fastställer en princip eller en generell lagbundenhet (Andersen, 1998, s 30). För 
att hitta generella mönster som kan göras till teorier börjar man med att samla in data. 
Slutsatser dras från det speciella till det allmänna (Johannessen & Tufte 2007, s 35). 
 
Teoretiskt sett är det möjligt att tydligt göra skillnad på de två olika angreppssätten men ofta 
är det motsättningen mellan dem eller kombination av dem båda som gör att det uppstår ny 
kunskap (Holme & Solvang 1997, s 51). I praktiken är det svårt att göra skillnad mellan 
induktiva och deduktiva tillvägagångssätt på grund av att de är sammanflätade med varandra 
under hela forskningsprocessens gång (Andersen 1998, s 30). Att pendla mellan dessa båda 
metoder kallas för abduktion. (http://sv.wikipedia.org, 2008-06-03) 

2.3.3 Val av forskningsansats 
 
I vår studie har vi inslag av både induktiv och deduktiv metod, det vill säga abduktion. 
Ambitionen har varit att studera hur ett antal företag förhåller sig till hållbarhetsredovisning 
och i vilken utsträckning som detta används. Därför har vi genom en deduktiv ansats först 
studerat ett antal teorier och därefter undersökt om dessa fungerar i empirin. Vi har också 
arbetat induktivt då vår avsikt har varit att upptäcka ny kunskap för att förstå hur verkligheten 
förhåller sig. Eftersom vår studie till största delen har genomförts med utgångspunkt från 
empirin genom intervjuer, kan man dra slutsatsen av att vi mest använt oss utav den induktiva 
ansatsen. 

 

2.4 Metodens tillförlitlighet 
 
Ofta handlar undersökningar om abstrakta fenomen som inte är påtagliga på samma sätt som 
till exempel vikt och längd. När man skall undersöka någonting är det viktigt att 
undersökningen innefattar det som avses i syftet, den måste ha en hög validitet. Det är också 
viktigt att man undersöker på ett tillförlitligt sätt det vill säga reliabiliteten måste vara god. 
Validitet och reliabilitet står i relation till varandra och det går inte att koncentrera sig på det 
ena och ta bort det andra (Patel & Davidson 1994, s 85). 
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2.4.1 Validitet 
 
Validitet handlar om relationen mellan det fenomen som skall undersökas och konkret data. 
Frågan man måste ställa sig är om de data som fås fram representerar det aktuella fenomenet 
(Johannessen & Tufte 2007, s 47). Giltighet och relevans är två centrala begrepp inom 
validitet. Överrensstämmelsen mellan det teoretiska och empiriska begreppsplanet säger något 
om giltigheten, medan relevansen säger något om hur relevant vårt empiriska urval är för den 
problemformulering som finns (Andersen 1998, s 85). 

2.4.2 Reliabilitet 
 
Datas tillförlitlighet är en grundläggande fråga i all forskning. Reliabilitet handlar om 
undersökningens data, hur den används och bearbetas. En datas reliabilitet kan testas på 
många olika sätt. Ett sätt är att upprepa samma undersökning vid olika tidpunkter och om 
resultaten blir samma kan man säga att reliabiliteten är hög. Om flera forskare undersöker 
samma fenomen och kommer fram till samma resultat är detta också ett uttryck för god 
reliabilitet (Johannessen & Tufte 2007, s 28-29). För att öka reliabiliteten är det viktigt att 
vara så noggrann och så uppmärksam som möjligt under hela processen. Reliabiliteten kan 
ökas genom att utarbeta instruktioner och rutiner för de olika faserna i forskningen och se till 
att inga felaktiga inmatningar görs (Holme & Solvang 1997, s 167). 
 
Genom våra intervjuer med respondenterna utgår vi ifrån att den empiri vi får fram 
överensstämmer med verkligheten, eftersom respondenterna är väl förtrogna med ämnet. Då 
vi sammanställt materialet har vi skickat detta till respektive respondent för godkännande av 
innehållet. I och med detta har de även fått möjlighet att komplettera och förändra det 
empiriska material som de tagit del av. Därigenom har vi förbättrat både tillförlitligheten och 
giltigheten. I flera fall kan vi dra generella slutsatser av hur något fungerar då flertalet 
respondenter har givit samma svar och det ger också belägg för en hög reliabilitet. Också 
validiteten är hög eftersom vi vid flertalet tillfällen har kontrollerat att teori och empiri hänger 
ihop och varit noggranna med att i den teoretiska referensramen ta med alla relevanta delar.  
 

2.5 Datainsamlingsmetod 

2.5.1 Primär och sekundärdata 
 
I vårt arbete med att samla in fakta och upplysningar från våra respondenter finns det ett antal 
val att göra när det gäller insamlingen av rådata. 
 
Primärdata är det som vi i huvudsak har byggt vår analys på. Metoden går ut på att man som 
forskare själv går ut och samlar in information direkt från personer eller grupper. Dessa data 
fås genom att använda intervjuer, frågeformulär eller observationer (Jacobsen 2002, s 152).  
 
Genom att ta del av information som är insamlad av annan person än forskaren själv, arbetar 
man med sekundärdata. För det mesta har informationen samlats in i annat syfte, och man 
måste som forskare kritiskt granska urvalet av källor. Även sekundärdata ingår naturligtvis i 
vårt arbete då vi har studerat både litteratur och ett antal artiklar mm inom ämnet. Att använda 
olika former av data kan ge informationen stöd och stärka det resultat forskaren kommer fram 
till (Jacobsen 2002, s 153). 
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Det är viktigt att se till att man inte bara väljer ut sådant material som bekräftar de egna 
idéerna, detta kan skapa en felaktig bild av materialet. Nästan vad som helst kan bevisas 
genom att välja de fakta som man själv vill bevisa. Det är viktigt att även presentera fakta som 
motsäger resultatet av forskningen (Patel & Davidsson 1994, s 56). 
 
Genom att använda oss av både primärdata och sekundärdata har vi kunnat ställa olika former 
av information mot varandra och kommit fram till flera informativa slutsatser. 

2.5.2 Intervjuteknik 
 
En intervju kan utformas på olika sätt, allt ifrån den strukturerade intervjun till den 
ostrukturerade intervjun. Den strukturerade intervjun har en kvantitativ ansats med en fast 
uppsättning frågor som är lika för alla respondenter och har en förutbestämd ordningsföljd. 
Intervjun kan ske personligen eller via telefon. Vid denna form av intervju har intervjuaren 
mindre inverkan på respondentens svar och det är lättare att analysera frågorna i efterhand. 
Intervjun blir mer fokuserad och koncentrerad även om flexibiliteten blir mindre. Den 
ostrukturerade, öppna intervjun liknar mer ett samtal och har ett mer informellt sätt. Detta 
avspända samtal gör det lättare för respondenten att prata och ger mer flexibilitet. Nackdelen 
med en ostrukturerad intervju är att det kan bli svårare att i efterhand jämföra och analysera 
(Johannessen & Tufte 2007, s 97-98). 
 
Vi har utfört till största delen strukturerade intervjuer med i förväg fastställda frågor. Men 
under intervjuns gång har vi ställt följdfrågor och har därigenom fått en mer flexibel och 
nyanserad intervju. Våra intervjuer kan sägas vara både kvalitativa och kvantitativa.  

2.5.3 Analys av empiriskt material 
 
Vid analys av kvalitativa data handlar det enligt Jacobsen om tre saker: 
1 Beskrivning 
2 Systematisering och kategorisering 
3 Kombination 

Det första handlar om att man som intervjuare ska försöka få en så klar och gärna detaljerad 
beskrivning av det aktuella ämnet. Detta ska göras utan någon påverkan från intervjuaren 
själv. Allt ska registreras så noga som det är möjligt. För det andra handlar det om att ordna 
informationen. För att kunna få en överblick måste intervjuaren sortera och förenkla 
informationen så att den blir överskådlig. Denna systematisering är viktig för att kunna 
vidareförmedla vad man har kommit fram till. När informationen är ordnad blir nästa steg att 
tolka. Här gäller det att kunna se bortom det som sagts och få fram en annan dimension 
(Jacobsen 2002, s 216). 

Analysen handlar grundläggande om att reducera informationen men också att inte reducera 
bort sådan information som kan vara viktig. Genom kvalitativ metod så ska man ha en 
öppenhet i sina intervjuer och sedan försöka att reducera den till en snävare väg. Samtidigt 
ska analysen öka den tidigare informationen och hjälpa till att komma fram till nya insikter 
genom att förståelsen förändras och når nya höjder (Jacobsen 2002, s 217).  
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Genom de utförda intervjuerna/frågeformulären har vi fått fram en mer utförlig bild av hur 
företagen tänker i sitt arbete med hållbar utveckling. Enligt Andersen (1998) är analysen det 
mest krävande och kräver stor kreativitet vilket vi också kan instämma i. Analysen tog rikligt 
med tid i anspråk och var ganska krävande. Problemet var att vrida och vända på de data som 
vi fått fram för att kunna nå hållbara resultat. Genom analysen har vi kunnat se ett mönster 
som är genomgående för alla de mindre företagen vi undersökt och kan därav dra slutsatser 
som ger ny förståelse för fenomenet hållbar utveckling.  
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3. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet kommer att behandla lagar, principer och frivilliga riktlinjer som omfattas av 
hållbarhetsredovisning. Vidare beskrivs två teoretiska modeller som belyser intressenternas 
roll i företagen. 
 
 

3.1 Hållbar utveckling 
 
1972 genomförde FN ett möte om den globala miljösituationen i Stockholm i syfte att ge 
miljöfrågan ett globalt fokus. Resultatet av detta möte blev en deklaration för förbättring. Vid 
1980-talets mitt togs det FN-initiativ som kom att kallas Bruntlandskommissionen. I spetsen 
för detta stod Norges dåvarande stadsminister Gro Harlem Bruntland. Begreppet ”hållbar 
utveckling” myntades sedan vid FN: s konferens i Rio de Janeiro 1992 genom deklarationen 
Agenda 21 och fick följande definition: 
 
”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers förmåga att klara av sina behov.” 
 
Slutsatsen som låg bakom definitionen var att det är inte möjligt att rädda världens miljö om 
inte de globala sociala frågorna, som till exempel fattigdom kan åtgärdas. Om inte ekonomin 
växer kan i sin tur inte de sociala frågorna lösas. I Sverige beslöt riksdagen att ansvaret för 
genomförandet av hållbar utveckling skulle delegeras till Sveriges kommuner. Eftersom 
Sverige inte har ekonomiska tillväxtproblem och inte heller stora sociala klyftor, har 
miljöfrågorna satts i fokus på ett unikt sätt. Av denna anledning uppfattar många i Sverige 
hållbarhetsfrågan som en miljöfråga (Löhman och Steinholz s 21-22, 2003). 
 

3.2 CSR och ”triple bottom line” 
 
CSR står för Corporate Social Responisbility och har enligt EU kommissionen följande 
definition: 
 
”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen 
föreskriver”. 
 
I Sverige har CSR fått översättningen ”företagets sociala ansvar” men enligt Löhman och 
Steinholz (2003) innebär CSR en kombination av Sustainability development (hållbar 
utveckling), Corporate Accountability (företagets ansvar) och Corporate Governance (hur 
företag sköts). Hållbar utveckling avser att beskriva hur sociala/etiska, ekonomiska och 
miljöfrågorna skall balanseras i världen, så att den långsiktiga överlevnaden inte hotas. 
Företagens ansvar handlar om trovärdighet och företagens sätt att hantera det. Hur företag 
sköts handlar om öppenhet, men i förlängningen även om trovärdighet. CSR kan ses som en 
kombination av de tre områdena, vilket gör att den svenska översättningen är något begränsad 
(Löhman och Steinholz 2003, s 16).  
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Ekonomi – lönsamhet på lång sikt 
 
Ekonomi är att åstadkomma något värdefullt och bra med små medel och som människor 
värdesätter. Den ekonomiska dimensionen betonar vikten av ekonomisk tillväxt, av sparande 
och investeringar, av hög produktivitet och sunda finanser.  
 
Miljö – klimatpåverkan och resursförbrukning:  
 
Ekologiska dimensionen handlar om betydelsen av stabila biologiska system, att värna om 
den biologiska mångfalden och behovet av en hälsosam miljö. Exempel är miljöhänsyn vid 
inköp, energisnål produktion, säkra produkter, analys av kemikalier, resurssnål hantering, ren 
produktkedja, återvinning, gröna transporter, avfallsminimering, energianvändning samt 
ekologisk mat och frukt på jobbet.  
 
Socialt/etiskt– Samhällsengagemang/arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och 
relationer: 
 
Den sociala dimensionen handlar om behov av delaktighet, rättighet och anpassning till 
befolkningsmässiga förändringar. Om ett system skall vara socialt hållbart måste det ha 
stabila sociala och kulturella system och högt deltagande i beslutsfattandet. Systemet måste 
även ha väl fungerande utbildnings- och arbetsmarknad, full sysselsättning, jämlik tillgång till 
hälsa, socialt stöd, och välfärdstjänster som hälso- och sjukvård. Exempelvis samverkan 
med frivilligorganisationer, sponsring, anställa handikappade, invandrare och arbetslösa, egna 
projekt i utvecklingsländerna eller stöd till sådana, anställda är volontärer på arbetstid, del av 
vara eller tjänstens pris till ideellt ändamål.  
 
Den etiska aspekten handlar exempelvis om arbete med gemensamma värderingar, 
värderingsstyrda policys mot ex mutor, uppförandekoder, hälsosamma produkter, 
internationell arbetsrätt, krav på underleverantörer genom ex drägliga arbetsförhållanden och 
rimliga arbetstider, förhållningssätt på arbetsplatsen. 
(http://www.chef.se, 2008-05-20) 
 
De olika dimensionerna står inte i motsats till varandra utan de är i stället varandras 
förutsättningar. (http://www.vgregion.se, 2008-05-20) 
 
Ett aktivt CSR-arbete kan bland annat omfatta följande: 
 

• Ledningen deklarerar sin ståndpunkt och sitt åtagande gentemot omvärlden 
• Har tydliga policys för hela organisationen. 
• Inför regler för inköp som omfattar miljö- och social hänsyn. 
• Reducerar sitt ”ekologiska fotavtryck” i både produktion och i produktionsledet. 
• Sätter upp mål för arbete inom miljö och sociala områden. 
• Att företagets kapital har de restriktioner som är i enlighet med de sociala och 

miljömässiga principer som gäller för de övriga områdena. 
• Att företaget har ett aktivt engagemang i det omgivande samhällets utveckling. 
• Utbilda konsumenter i hur produkter bäst skall användas och förvaltas. 
• Att företaget har en redovisning inom alla områden som nämns ovan, och som är 

öppen och tydlig i syfte att ge en klar bild av företagets aktiviteter och deras påverkan. 
Det är också viktigt att redovisningen tillåts att bli granskad av oberoende part.  

(Löhman och Steinholz 2003, s 20) 
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Företag som arbetar med CSR väljer ofta att redovisa sitt resultat i en hållbarhetsredovisning. 
Det innebär att företagets resultat redovisas inom ”hållbarhet”. Med detta avses de tre 
dimensionerna ekonomi, sociala/etiska frågor samt miljö, vilket också kallas ”triple bottom 
line”. Dessa dimensioner rapporteras var för sig.  I praktiken innebär det att företaget visar 
vad de gör och vilka resultat de tre dimensionerna gett.  
(http://www.miljoaktuellt.se, 2008-05-20) 
 
Själva begreppet hållbarhetsredovisning bygger på just ”Triple bottom line”. Poängen med 
”triple bottom line” är att företag som strävar efter hållbarhet måste prestera på alla tre 
”bottom lines” och inte bara ur ekonomisk synvinkel, vilket traditionellt sett har varit fokus 
tidigare. I detta sammanhang går ekonomi utöver det finansiella fokus som finns i företagens 
årsredovisning. Det är viktigt att alla tre dimensionerna hänger samman och är beroende av 
varandra (Bergström et al 2002, s 52). 
 
Om hållbarhet skall kunna uppnås måste företaget eller organisationen mäta hur de presterar 
inom området. Genom att använda GRI: s riktlinjer kan företaget mäta hur de klarar av att 
vara ”hållbart”. Utifrån det resultat som fås fram kan företaget sedan skapa en lärprocess, som 
syftar till att utifrån företagets behov kunna bli bättre på hållbarhet (Löhman och Steinholz 
2003, s 175-176). ”Triple bottom line” modellen används främst när det finns en tydlig 
redovisning som är kopplad till den, ofta enligt GRI. Finns inte detta kan företagen i stället 
börja med intressentmodellen. I modellen redovisas företags ansvar i förhållande till olika 
intressenter som till exempel anställda, kunder, leverantörer, ägare och samhälle. Den är 
logisk och naturlig eftersom alla företag har ansvarsfrågor i förhållande till sina olika 
intressenter. (http://www.miljoaktuellt.se, 2008-05-20) 
 

3.3 Code of Conduct 
 
Allt fler företag har insett värdet av att tydligt visa sin dokumenterade värdegrund och sina 
uppföranderegler. Här börjar etableringen till att bli ”det goda företaget”. Det finns tre steg i 
utvecklingen: 
 

• ”Managing for Compliance”, understryker vikten av att leva som man lär. 
• ”Managing Stakeholder relations”, utgår från att ett företag får den bästa värde 

utvecklingen genom etablerad aktiv dialog med intressenterna. 
• ”Creating a Values-Based Organization”, att säkerställa kompetens och insikt hos de 

anställda och om värdet av att arbeta i linje med antagna etiska principer. 
 
(CSR - Från Risk till Värde, 2008) 
 
Uppförandekoden gäller som riktlinje för dem som arbetar inom eller levererar till det aktuella 
företaget, och innehåller beskrivningar av vad som förväntas av dem som berörs. Innehållet 
kan skifta beroende på vilken verksamhet företaget bedriver. Det kan till exempel handla om 
arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter, mutor och korruption, miljöfrågor eller andra 
ståndpunkter som företaget har (Löhman och Steinholz 2003, s 25). 
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3.4 Lagregleringar 
 
Sedan 1999 regleras enligt svensk lag i ÅRL 6:1, att en förvaltningsberättelse skall innehålla 
upplysningar om miljö- och personalfrågor. De företag som har en verksamhet som är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall lämna upplysningar om vilken 
påverkan verksamheten har på den yttre miljön. Miljöbalken (SFS 1998:808) syftar till att 
främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer skall 
säkras en hälsosam och god miljö. Naturen har ett skyddsvärde och om människan skall ha 
rättigheten att förändra och bruka naturen, måste människan också ta ett ansvar och förvalta 
naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas för att: 
 

• Skydda människors hälsa och miljö mot skador och olägenheter oavsett om de orsakas 
av förorening eller någon annan påverkan. 

• Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
• Bevara den biologiska mångfalden. 
• Använda mark, vatten och fysisk miljö för att ur ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt trygga en långsiktigt god hushållning. 
• Främja ett kretslopp genom återanvändning och återvinning samt annan hushållning 

med material, råvaror och energi. 
 
Enligt 9 kapitlet 6 § i Miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd anlägga vissa slag av 
fabriker eller annan miljöfarlig verksamhet, släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde 
eller grundvatten, släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen om det kan leda 
till att mark, vattenområde eller grundvatten förorenas. En ansökan om tillståndspliktig 
verksamhet görs av tillsynsmyndigheten. Tillståndsfrågor skall prövas av miljödomstolen för 
anläggningar som har beteckningen A. Om anläggningen har beteckning B eller C skall 
tillståndsfrågorna prövas av länsstyrelsen. Vid beteckningen D är kommunen 
tillsynsmyndighet (SFS 1998:899). 
 
Ytterligare lagreglering som berör hållbar utveckling och som måste redovisas i 
förvaltningsberättelsen återfinns i ÅRL 5:18-20. Paragraferna reglerar uppgifterna om 
medelantalet anställda under räkenskapsåret, sjukfrånvaro, könsfördelning bland ledande 
befattningshavare samt löner, ersättningar och sociala kostnader.  
 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
 
Arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga när det 
gäller att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla faktorer och förhållande innefattas i 
arbetsmiljön såsom: 

• Tekniska 
• Fysiska 
• Arbetsorganisatoriska 
• Sociala  
• Arbetets innehåll 
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Föreskrifter som i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön ges ut av 
Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljön skall fungera tillfredsställande 
med hänsyn tagen till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället och arbetets natur. 
Den anställde skall ha möjlighet att medverka i utformningen av den egna arbetssituationen. 
Arbetsförhållandena skall anpassas till den anställdes förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
avseende. Utformningen av arbetsorganisation och arbetsinnehåll samt teknik ska anpassas så 
att den anställde inte utsätts för fysiska eller psykiska påfrestningar som kan medföra ohälsa 
eller olycksfall. Till detta skall också löneformer samt förläggning av arbetstid beaktas. I 
arbetet skall eftersträvas att den anställde får möjligheter till variation, social kontakt och 
samarbete. Det ska också eftersträvas att arbetsförhållandena ska ge möjlighet till personlig 
och yrkesmässig utveckling men också självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Vidare 
reglerar lagen också arbetsmiljön, lokaler, omgivning, skyddsutrustning och personlig hygien. 
(http://www.av.se, 2008-05-20) 
 
Regeringsbeslut 
 
Den svenska regeringen fattade i slutet av 2007 ett beslut, där man har utarbetat nya riktlinjer 
för den externa rapporteringen gällande statligt ägda bolag. Det är styrelsen som är ansvarig 
för företagens arbete med hållbarhetsfrågor som etik, miljö, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och mångfald. Genom att ställa tydligare krav på rapportering och redovisning 
genom de nya riktlinjerna förstärker nu regeringen sina högt ställda ambitioner på området. 
De statligt ägda bolagen skall från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008  
presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer, som gäller utöver gällande 
lagstiftning och god redovisningssed.  
 
Denna rapportering utgör tillsammans med övrig finansiell rapportering som årsredovisning, 
kvartalsrapporter och bolagsstyrningsrapport ett samlat underlag för utvärdering och 
uppföljning. Näringsminister Maud Olofsson uttalade sig i december 2007, då hon bland 
annat säger att både statligt ägda och privatägda företag har ett socialt ansvar för hållbar 
utveckling. Regeringen vill dock att de statligt ägda bolagen skall fungera som föredömen. De 
anser att redovisning och rapportering fungerar som verktyg för att driva frågor framåt. 
(http://www.sweden.gov.se, 2008-05-20) 
 

3.5 Frivilliga riktlinjer 

3.5.1 GRI - Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative (GRI) som etablerades 1997, är den organisation som i dag har 
kommit längst i sitt arbete med att utveckla internationella normgivande riktlinjer för hållbar 
utveckling inom redovisningsområdet. Avsikten är att skapa ett allmängiltigt regelverk för 
redovisning av miljömässiga, sociala/etiska och ekonomiska aspekter. GRI har som 
långsiktigt mål att hållbarhetsrelaterade frågor ska få samma acceptans och behandlas på 
samma sätt som den finansiella redovisningen. GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning är de 
som är mest ledande och mest accepterade idag (Larsson 2005, s 236-238). Företagen väljer 
att på frivillig basis använda GRI: s riktlinjer, och i dagsläget används de av mer än 1000 
företag över hela världen. (http://www.globalreporting.org, 2008-05-20) GRI innehåller 
representanter från många olika intressentgrupper, som bland annat FN, företag, 
revisionsbyråer och ideella organisationer (Brytting 2005, s 219-220). 
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I oktober 2007 lanserades G3, som är den tredje generationen av GRI: s riktlinjer. G3: s 
definition av hållbarhetsredovisning är enligt följande: 

”Hållbarhetsredovisning är förfarandet att mäta, visa och vara ansvarig för organisationens 
resultat genom att arbeta i riktning mot målet för hållbar utveckling. En 
hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig framställning av 
hållbarhetsresultatet av den redovisande organisationen av såväl positiva som negativa 
bidrag.”  

Riktlinjerna har nu gjorts mer användarvänliga och resultatorienterade, och skall kunna 
användas av alla slags organisationer, oavsett storlek och nationalitet. Nya G3 ger en 
vägledning om hur en hållbarhetsredovisning kan göras och vad den bör innehålla. De 
intressenter som deltagit i utvecklingsarbetet har gjort att GRI löpande har förbättrats. Det har 
nu införts olika nivåer för redovisning. Detta för att såväl nybörjare som erfarna användare 
skall ha möjlighet att redovisa enligt GRI. Det finns tre olika nivåer och dessa är; C, B och A, 
där C är den lägsta redovisningsnivån och där A är den högsta. C riktar sig främst till 
nybörjare på hållbarhetsredovisning, A riktar sig till de lite mer avancerade redovisarna och B 
är något mittemellan. Detta finns beskrivet i dokumentet ”GRI Application Levels”. 
(http://www.idg.se, 2008-05-20) 

3.5.2 Global Compact 
 
FN Global Compact startades år 2000 av Kofi Annan i syfte att främja ett socialt och 
miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Global Compact 
utvecklade tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption.  
 
Nedan följer exempel på några principer: 

• Företaget skall försäkra sig att de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 
rättigheter. 

• Tvångsarbete av olika slag skall elimineras. 
• Barnarbete skall avskaffas. 
• Diskriminering av rekrytering och arbetsuppgifter skall avskaffas. 
• Företag skall ta initiativ till att stärka ett större miljömedvetande. 
• Företag skall motverka all form av korruption, utpressning och mutor. 

 
 I dag är företag från hela världen anslutna till Global Compact, vars mål är att normera de tio 
principerna för företagande i hela världen och stödja FNs visioner. 
(http://www.unhcr.se/se, 2008-05-20) 
 

3.5.3 OECD: s riktlinjer 
 
OECD: s riktlinjer för multinationella företag innehåller en utförlig beskrivning om vad 
företag bör göra och hur de bör agera gentemot sin omvärld (Brytting 2005, s 241). Genom att 
inrätta nationella kontaktpunkter (NKP) har de anslutna ländernas regeringar åtagit sig att 
främja dessa frivilliga riktlinjer. Genom att bland annat vara ett forum för diskussion för att få 
företag att följa riktlinjerna, är de nationella kontaktpunkternas främsta roll att främja 
användandet och förståelsen av riktlinjerna. Kontaktpunkterna är till för att skapa en plattform 
för dialog mellan parterna. För Sveriges del består kontaktpunkterna av representanter från 
Regeringskansliet samt företrädare från fackföreningar och näringsliv. 
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Under 2006 kom den sista uppdaterade upplagan av den handbok om OECD: s riktlinjer för 
multinationella företag, som svenska kontaktpunkten har sammanställt. Denna handbok ger en 
kort beskrivning av bakgrunden till riktlinjerna och hur de kan användas. Riktlinjerna 
innehåller bland annat följande: 

• Respektera mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling. 
• Ge god information om verksamheten. 
• Respektera de anställdas fackliga rättigheter och motverka barnarbete. 
• Sträva efter en ständig miljöförbättring, utveckla produkter och tjänster som inte är 

miljöfarliga. 
• Främja öppenhet, motverka mutor och informera anställda om företagets policy mot 

mutor. 
• Informera konsumenter om produkter och etablera rutiner för att lösa 

konsumenttvister. 
• Att samarbeta med konkurrenter får inte begränsa konkurrensen. 

 (http://www.regeringen.se, 2008-05-20) 

3.5.4 Globalt Ansvar 
 
Globalt Ansvar har skapats för att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, 
grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en bättre miljö. Verksamhetens 
utgångspunkt är de riktlinjer som OECD utformat och FNs Global Compacts tio principer. 
Syftet med Globalt Ansvar är att vara en plattform för de olika aktörer som arbetar med 
företagets sociala ansvar. Detta gäller bland annat näringslivet, arbetsmarknadens parter och 
frivilligorganisationer. För att fördjupa kunskaper och utbyta erfarenheter arrangerar Globalt 
Ansvar öppna seminarier och workshops för de företag som är medlemmar. Tre målsättningar 
med Globalt Ansvar är att bidra till förverkligandet av mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling, att stärka företags konkurrenskraft och att öka kunskapen om de multilaterala 
regelverken.  (http://www.regeringen.se/ 2008-05-20) 
 

3.6 Standarder och förordningar 
 
Genom att certifiera processer med hjälp av en tredje part ökar företagets trovärdighet i det 
arbete som företaget bedriver. Under de senaste tio åren har kvalitetsfrågor varit vanliga. 
Syftet har varit att kunna visa framförallt kunder att företaget har en viss standard på sina 
produkter. För att ett företag skall kunna bli certifierat krävs att de kan visa upp att de har 
kontroll på området, men också att de har en plan för att förbättra den nuvarande situationen 
(Löhman och Steinholz 2003, s 26). Internationella standardiseringsorganisationen ISO har ca 
340 olika standarder inom miljöområdet, och har blivit internationellt accepterat och används 
av nästan alla länder. (http://sv.wikipedia.org, 2008-05-20) 

3.6.1 ISO 9001 
 
ISO 9001 är en internationell standard som fungerar som en kvalitetsstämpel på ett företag. 
Standarden kan ses som ett verktyg och anger kraven för ett kvalitetsledningssystem som 
sedan organisationen skall använda i sin verksamhet. Viktigaste målet är att få företag att 
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ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och dess ledningssystem oavsett hur stor eller 
liten denna förbättring är. 
 
ISO 9001 fokuserar på de åtta ledningsprinciperna: kundfokus, ledarskap, engagemang, 
processriktning, systemriktning, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och 
leverantörsrelationer. Principerna genomsyrar hela verksamheten, både ledning och 
medarbetare arbetar gemensamt mot företagets mål. Ledningssystemets utgångspunkt är att 
verka för att förbättra och öka kundtillfredsställelsen. Genom informationsinsamling och 
genom att säkerställa att resurser finns för att ha möjlighet att arbeta mot målen, engagerar sig 
ledningen i den dagliga verksamheten. Medarbetarna driver organisationen framåt och 
utvecklar verksamheten genom utbildning och engagemang. Nedan följer några av de krav 
som ISO 9001 ställer: 
 

• Genom uppföljning av kvalitetspolicy, kvalitetsmål och kvalitetskostnader skall 
ledningens ansvar för kvalitetsarbetet påverka organisationen till förbättringar. 

• För att kunden skall känna sig säker på att få avtalad produkt skall orderrutinen 
säkerställa det.  

• Inköp från leverantörer skall uppfylla vissa specificerade krav och prestationerna skall 
sedan följas upp.  

• För att de anställda skall få den kompetens som krävs för att utföra arbetet som 
påverkar kvalitet skall utbildning ske. 

(http://www.bmgtradacert.se, 2008-05-20) 
 

3.6.2 ISO 14001 
 
ISO 14001 är en vanlig certifieringsmodell som fastställdes 1996, och har som uppgift att 
underlätta och effektivisera företagets miljöarbete. Certifieringen innebär att företaget kan 
påvisa för externa revisorer att de har kontroll över sin egen miljöpåverkan och att det finns 
en plan för att minska negativ miljöpåverkan (Löhman och Steinholz 2003, s 165). ISO 14001 
innehåller en kravspecifikation som måste vara uppfyllda om företaget skall kunna få en 
certifiering. Om ett företag vill bli certifierat måste följande steg göras:  
 

• Företaget ska upprätta en miljöpolicy och försäkra att de kommer att följa 
miljöledningssystemet. 

• För att miljöpolicyn skall kunna uppnås skall företaget utarbeta en handlingsplan. 
• För effektivt införande och uppfyllande av miljöpolicy och mål skall resurser och 

system samordnas. 
• Företaget ska mäta, övervaka och utvärdera systemet och miljöarbetets resultat. 
• Företaget ska ständigt granska och förbättra systemet för att förbättra företagets 

miljöprestanda. 

Genom att företagets miljöarbete och miljösystem ständigt utvärderas och revideras är det 
tänkt att miljöledningssystemet ska leda till en ständig förbättring som minskar företagets 
totala miljöbelastning. (http://www.nutek.se, 2008-05-20) 

De senaste åren har ökningen skett mycket snabbt av antalet företag i Sverige som är 
certifierade enligt ISO 14001. År 2006 jämfört med 1998 var antalet certifierade företag mer 
än tio gånger så stort. Trots det är fortfarande mindre än en procent av Sveriges samtliga 
företag certifierade enligt ISO 14001. Man behöver dock inte vara certifierad för att använda 
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ISO 14001. Sverige ligger högst upp på listan över antalet miljöcertifierade företag per miljon 
invånare. (http://www.nutek.se, 2008-05-20) 

3.6.3 EMAS  – Eco Management and Audit Scheme 
 
EMAS har på svenska översatts till EU: s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, och 
antogs av EU: s miljöministrar 1993 och började tillämpas 1995. EMAS syfte är att stimulera 
företag och organisationer att förbättra och utveckla sitt miljöarbete utöver de krav som lagen 
föreskriver. För detta ändamål finns detaljerade program med mål, åtgärdsprogram och 
utvärdering av de viktigaste miljöförhållanden som verksamheten berörs av. 
(http://www.emas.se, 2008-05-20) 
 
EMAS baseras på ISO 14001 och kan därför ses som ett kommunikationsverktyg för företag 
som är certifierade enligt ISO 14001. EMAS arbetar utefter principen att ”hellre förekomma 
än förekommas”, det vill säga att i stället för att reagera i efterhand till krav från lagstiftning 
eller kunder, aktivt ta itu med de miljöproblem som man själv har. För att nå framgång är det 
väldigt viktigt att alla i företaget är informerade om företagets miljösatsningar och att de 
genomförs med uthållighet, entusiasm och engagemang. Största syftet med EMAS är att 
uppmärksamma och offentliggöra de som uppträder på detta sätt och skapar något som kan 
förstås och användas över hela Europa. Jämfört med ISO 14001 ställer EMAS krav på att 
företaget offentligt redovisar sitt miljöarbete. (http://www.emas.se, 2008-05-20) 
 

3.6.3 Reach – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals 
 
Reach är en kemikalielagstiftning som finns i Sverige och EU. Reglerna finns i en EG 
förordning och skall tillämpas direkt av företagen utan att översättas till svenska regler. Reach 
förordningen trädde i kraft under 2007. På svenska har Reach fått översättningen: registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Enligt Reach är det tillverkare och 
importörer som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller 
använder, inte har några hälso- eller miljöeffekter som är skadliga. 
 
Reach gäller främst för kemiska produkter, till exempel den som tillverkar kemiska ämnen 
eller den som importerar kemiska ämnen och beredningar. Reach innehåller krav för dem som 
använder kemikalier som saknats i tidigare lagstiftning. Det ställs nya krav på att de som 
hanterar kemikalier skall ta fram data om kemikaliernas egenskaper och därefter bedöma 
riskerna. Det införs en ny tillståndsprövning för kemikalier som har egenskaper som är 
allvarliga ur hälso- och miljösynpunkt. (http://www.kemi.se, 2008-05-20) 
 

3.7 Centrala statliga verk och myndigheter 

3.7.1 Arbetsmiljöverket – AV 
 
Arbetsmiljöverket har funnits sedan 2001 och arbetar på regeringens uppdrag med att se till 
att arbetsmiljö- och arbetslagstiftningar följs. Målet är att minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet. Man vill också förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, både ur 
fysisk, psykisk och social samt arbetsorganisatorisk synpunkt. Arbetsmiljölagen (AML) utgör 
arbetsmiljöverkets ramlag. Huvudansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren och 
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arbetsmiljöverket har inspektörer som kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna 
följs. Detta görs genom att inspektörerna åker ut till företagen för kontroller. 
Arbetsmiljöverket ansvarar också för statistik över arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige. 
(http://www.av.se, 2008-05-20) 

3.7.2  Naturvårdsverket 
 
Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten i Sverige och har som uppgift att se till att 
de miljöpolitiska besluten genomförs. Arbetet bedrivs förebyggande och långsiktigt för en 
hållbar samhällsutveckling. Naturvårdsverkets vision är en ”bra livsmiljö för människan och 
allt annat levande nu och för kommande generationer”. Den största delen av 
Naturvårdsverkets verksamhet riktas mot andra myndigheter, kommuner, företag och 
organisationer och vars uppgift bland annat är att ge vägledning, fördela resurser till olika 
miljösatsningar, ta fram kunskaper och rapportera om miljötillstånd. Naturvårdsverket är 
certifierat enligt ISO 14001 och EMAS. Verksamheten finansieras genom statliga anslag som 
för 2007 var ca 3,8 miljarder kr. Detta anslag skall finansiera bland annat återställning av 
förorenade områden, åtgärder för biologisk mångfald och sanering samt Naturvårdsverkets 
löpande verksamhet. (http://www.naturvardsverket.se, 2008-05-20) 
  
I april 1999 antog Sveriges riksdag mål för miljökvalitet. De beskriver det tillstånd och den 
kvalitet för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
De numera 16 målen är: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
(http://www.miljomal.nu, 2008-05-20) 
 
Som utgångspunkt i arbetet för hållbar utveckling, har Naturvårdsverket de 16 
miljökvalitetsmålen och de strategier som Riksdagen har fastställt. De har ett övergripande 
ansvar för miljömålsfrågor i arbetet med att uppnå de ovan nämnda miljömålen. 
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3.8 Miljömärkningar 

3.8.1 Bra miljöval 
 
Naturskyddsföreningen är den oberoende natur- och miljöorganisation som är störst i Sverige. 
Bra miljöval, som är Naturskyddsföreningens märke har tagits fram i samarbete med handeln 
för att underlätta för de konsumenter som handlar miljövänligt.  
Bra miljöval finns i dag på följande varor och tjänster: värmeenergi, elenergi, textil, kemiska 
produkter, godstransporter, persontransporter, livsmedelsbutiker och papper. 
(http://www.naturskyddsforeningen.se, 2008-05-20) 
 
Bra miljövals arbete med textil är indelad i två steg: framställning av fibrerna och 
framställning av beredningen av textilen. Bra fibrer innebär att bomullen och annan naturfiber 
skall vara ekologisk odlad. För syntetfiber skall minst 70 procent av råvaran komma från 
återvunnit material. Bra beredning av textil är spinning, vävning, blekning och färgning, det 
vill säga de processer som fibrerna genomgår innan de blir färdiga plagg. För att kravet för 
bra beredning skall vara uppfyllda gäller kemikalieanvändning, avloppsrening och 
energiåtgång vid tillverkning. Det är lättare att förändra beredningen än fiberframställningen. 
(http://www.naturskyddsforeningen.se, 2008-05-20) 

3.8.2 EU-blomman 
 
EU: s gemensamma symbol för miljömärkning är EU-blomman och motsvarar den nordiska 
Svanen. EU-blomman lanserades 1993 och målet var att skapa ett system för frivillig 
miljömärkning inom EU. Syftet är att främja produkter som har en reducerad påverkan på 
miljön under hela sin livscykel. Produkterna granskas från råvara till avfall och för att få 
licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Dessa krav 
skärps kontinuerligt och tillverkarna måste visa att produkterna klarar dessa krav, vilket görs 
genom tester. (http://www.blomman.nu, 2008-05-20) 
 
EU kraven som finns för märkning av EU-blomman tas fram av ansvariga organ i EU: s 
medlemsländer och arbetet sker på uppdrag av EU-kommissionen. SIS Miljömärkning AB är 
de som hand om EU-blomman i Sverige på uppdrag av regering och riksdag. 
(www.svanen.nu, 2008-05-20) 

3.8.3 Öko-Tex Standard 100 
 
Öko-Tex Standard 100 är världens största humanekologiska märke för textilier. Dessa har 
testats för skadliga ämnen och godkänts av internationellt erkända institut. De Öko-Tex 
märkta produkterna innehåller inte koncentrationer av hälsofarliga ämnen som skadar 
människors hälsa. Standarden är sedan 1992 ett internationellt mått för trygghet genom hela 
textilkedjan. (http://www.oeko-tex.com, 2008-06-03) Swerea IVF är det enda institut i 
Sverige som har rätten att certifiera Öko-Tex märkning. Certifieringen gäller under 12 
månader men kan därefter förlängas. (http://www.ifp.se, 2008-05-20) 
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Certifikatet har tre grundläggande syften:  
 

• Intyg om godkänd provning för skadliga ämnen i textilprodukter enligt Öko-Tex 
Standard 100. 

• Underlättande för en enhetlig produktmärkning inom företaget. 
• Förenkling för framställandet av marknadsföringsmaterial inom handel och 

försäljning. 
(http://www.oeko-tex.com, 2008-05-20) 

 

3.9 TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag 
 
TEKO är en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska textil och 
modeföretag. Största uppgiften är att ge service och information till de olika 
medlemsföretagen. Verksamhetens kärna är marknaden, EU, miljön, avtalsområden och 
arbetsrätt. (http://www.teko.se, 2008-05-20) 
 
Svenska textil- och modeföretag ligger långt fram i utvecklingen när det gäller arbete med 
miljö. De anses ligga i frontlinjen för Europas tekoindustrier, inte enbart för att det värnas om 
miljön utan också för att det är en god affär. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har 
fastslagit att den största miljöpåverkan sker vid tillverkning och vid beredning. TEKO har ett 
nära samarbete med de myndigheter som sköter uppföljning av att miljöarbetet sköts. Svensk 
tekoindustri har drivit eller medverkat till att öka egna och andras kunskaper om miljöfrågor 
inom tekoindustrin.  Ett bra exempel är den Textilmiljöhandbok som TEKO har tagit fram. 
TEKO har också en Miljövarudeklaration. 
 
I företagets miljöarbete är det viktigt att produktion och arbetsmiljö ses som en helhet. Arbetet 
och helhetssynen är en väsentlig dimension i textilföretags miljöarbete. TEKO arbetar med att 
främja utvecklingen när det gäller arbetsmiljön inom textil- och modeindustrin. Utifrån såväl 
företagets lönsamhet och produktionsmöjligheter som de anställdas trivsel och säkerhet, är 
arbetsmiljöfrågor ett viktigt arbete. (http://www.teko.se, 2008-05-20) 
 

3.10 Teoretiska perspektiv 

3.10.1 Intressentteorin 
 
Inom CSR är intressenter ett centralt begrepp. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) är en 
intressent: 
 
”En individ, grupp eller annan företeelse som kan påverka – eller påverkas av –företagets 
verksamhet.” 
 
(Löhman och Steinholz 2003, s 128-129) 
 
Intressenter är alltså några som har någon form av intresse i ett företag, som till exempel 
anställda, kunder, leverantörer, ägarna, miljön och samhället (Löhman och Steinholz 2003, s 
130). Det råder någon form av ömsesidigt beroendeförhållande mellan företaget och 
intressenterna, vilket grundas på någon form av utbyte av resurser. Det är viktigt för företaget 
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att skapa en ”vi” känsla och att sträva åt samma håll som dess intressenter för att kunna nå ett 
bra resultat. Företaget kan behöva kompromissa för att kunna göra avvägningar om vilka krav 
som är viktigast och dessa kan i vissa fall stå i konflikt med varandra. Vid en tidpunkt kan 
man tillgodose en intressentgrupps krav och vid en annan tidpunkt en annan grupps. På så sätt 
kan alla intressentgruppers krav tillgodoses men vid olika tillfällen och man får stabilitet i 
verksamheten (Ax et al 2001, s 38 – 40). 
 
 

 
Anställda 

 
Ägare 

  
 Stat och 
kommun 

 
Långivare 

  
Leverantör 

  
   Kunder 

 
Företaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Intressentmodellen, egen konstruktion 
 
För ett företag är de primära intressenterna viktiga, inte enbart ur ekonomisk synvinkel. 
Kraven från de primära intressenterna prioriteras före de sekundära. Man kan från företagets 
sida försöka påverka sina intressenter genom t ex miljö- och samhällsrelaterad information, 
allt för att förmedla en viss bild av företaget.  Genom att redovisa miljö- och 
samhällsrelaterad information kan det bidra till en bättre image för företaget, och det kan även 
gagna dem ekonomiskt (Ljungdahl 1999, s 42 – 44). 

3.10.2 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin har en nära koppling till den tidigare beskrivna intressentteorin och innebär 
en överensstämmelse mellan ett företags värderingar, de värderingar som finns i samhället 
och de intressenter som är viktiga för företaget. Det viktigaste inom legitimitetsteorin är att 
skaffa sig legitimitet genom vissa handlingar. Det gäller framför allt de normer och 
värderingar som visar vad som är rätt och fel. Eftersom de olika intressenterna har olika 
intressen kommer de också att göra olika bedömningar av företagets legitimitet. Vanligtvis är 
legitimerande aktiviteter huvudsakligen kommunikativa och företag kan använda dessa för att 
övertala, upplysa och distrahera intressenter och kan därmed försöka brygga över en potentiell 
”legitimitetsklyfta”.   
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Legitimitetsteorin har använts för att försöka förklara satsningar på miljö- och 
samhällsrelaterad redovisning. Flertalet empiriska studier som gjorts visar att det framför allt 
är stora företag som i större utsträckning ägnar sig åt miljö- och samhällsrelaterad 
redovisning.  
 
 
Miljöredovisning kan i mångt och mycket anses vara en kommunikationsstrategi med 
information framför allt riktad mot att skapa legitimitet. Storleken på företagen kan anses vara 
en viktig och förklarande variabel när det handlar om satsningar på miljö- och 
samhällsrelaterad redovisning (Ljungdahl 1999, s 45-50).  
 
Craig Deegan skriver i sin studie att det finns en länk mellan negativ uppmärksamhet från 
media och positiv öppenhet när det gäller CSR frågor. Resultatet som studien kommit fram 
till är, att vid negativ publicitet i media reagerar företagen genom att utöka sitt CSR arbete för 
att motverka det negativa som publiciteten gav. Detta görs för att förbättra legitimiteten 
gentemot omgivning och intressenter (Conference paper: Critical perspective on accounting, 
2008). 
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4. Empiri 
 
 
Under detta kapitel redogörs för de intervjuer som har gjorts med respektive respondent. 
Först presenteras varje respondent och deras företag. Sedan följer en sammanfattning av de 
svar som varje respondent givit. Frågor till samtliga intervjuer återfinns i bilaga 1. 
 

 

4.1 Ekelund, Linneväveriet i Horred AB 

Informationen nedan är tagen från vår personliga intervju med vår respondent Britt-Marie 
Henriksson den 9 april 2008 samt information som finns att tillgå på företagets hemsida 
www.linnevaveriet.se och från årsredovisningen för 2007. 

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB är ett familjeföretag som ägs till 100 % av Christer 
Ekelund, styrelseordförande och Margareta Ekelund samt deras barn Per Ekelund, VD och Pia 
Ekelund. Alla fyra arbetar i företaget som ligger i Horred. Totalt har företaget ca 40 anställda 
och en omsättning på ca 40 miljoner kronor (2007). Familjen har i 17 generationer arbetat 
med textil och är en av världens äldsta dokumenterade textilföretag som ägts av en och 
samma familj. Redan på 1600-talet kunde man skönja konturerna av vad som idag är 
Linneväveriet i Horred och varumärket Ekelund.  

Företaget importerar garner som färgas i Sverige men annars sker all produktion som består 
av vävning, beredning och konfektionering i fabriken i Horred. 50 % av försäljningen går på 
export främst till USA, Italien, Japan, Tyskland, Danmark, Finland, Ryssland, Norge mm. 
Främsta kunderna är exklusiva butiker och totalt exporterar Ekelund till ca 25 länder. 

Vår respondent Britt-Marie Henriksson är designchef på företaget och har ansvar för produkt, 
kollektion, katalog samt ett visst personalansvar. Hon har arbetat 4 år på företaget och 
kommer tidigare från Häggåstrands väveri. Företaget har ett genuint miljöintresse vilket 
framförallt kommer av att en av delägarna, Christer Ekelund alltid sett det som ett 
samhällsansvar att värna om miljön och detta har genomsyrat hela företaget. Britt-Marie 
Henriksson säger att det ingår i företagets affärsidé att vara miljömedveten.  

Ekelunds har nära kontakt med företaget Hållbar idé AB som drivs av Birgitta Nilsson och 
Anne Udd och arbetar med hållbar utveckling på lokal nivå. Birgitta Nilsson driver också 
Design med Omtanke som arbetar med att utveckla hållbara miljöer.  

Generellt sett anser Britt-Marie Henriksson att mer lagstiftning behövs, gärna i form av en 
internationell miljöcertifiering då hon anser att EU blomman i dag inte är speciellt bärkraftig. 

Företagets arbete med hållbarhetsfrågor 

Företaget har arbetat med miljömärkning sedan 1990. Det senaste decenniet har det dock 
blivit mer aktualiserat på grund av den allmänna samhällsdebatten kring miljö och 
klimatfrågor. Enligt Britt-Marie Henriksson finns det ingen specifik mall för hållbar 
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utveckling inom textilbranschen, men företaget har arbetat mycket med återvinning och 
kopplingen till Design med Omtanke är märkbar. 

Det viktigaste inom hållbar utveckling är en kombination av alla delarna, men i grund och 
botten är lönsamhet en mycket viktig del. Men också de anställdas arbetssituation är en 
väsentlig del för att alla skall trivas och göra ett bra arbete. För att alla på företaget skall 
komma till tals skickas det årligen ut en personalenkät där personalen får ”poängvärdera” en 
mängd olika angelägna frågor som sedan blir riktlinjer för vidare åtgärder. 

På frågan om hur mycket tid och pengar som läggs ner på hållbarhetsfrågor säger Britt-Marie 
Henriksson att tid mäts inte. Det är ingen belastning för företaget att arbeta med dessa frågor, 
utan man ser det som något som är signifikant med företaget och konstaterar att det ger det 
värde som man önskar. Fördelar med att arbeta med hållbarhet är att det ger företaget en 
konkurrensfördel. Nackdelen som Britt-Marie Henriksson ser är att det inte finns någon 
internationell miljömärkning som är bärkraftig. Det viktigaste är dock kommunikationen till 
konsumenten och att företaget har de krav som kunden kräver. 

På frågan vad som skulle påverka företaget så att de arbetar ännu mer med hållbar utveckling 
är just en internationell miljömärkning. I och med att företaget är familjeägt kan man göra 
personliga ansträngningar och punktinsatser för en god miljö och för konsumenternas bästa. 

Lagar och certifieringar 

Ekelunds följer inte GRI: s riktlinjer och Britt-Marie Henriksson är heller inte speciellt insatt i 
dem. Företaget har heller ingen ISO certifiering. Man följer lagen och sätter upp egna mål 
inom företaget och har policys för hur arbetet skall bedrivas. Enligt företagets hemsida satsas 
150 000 kr per år på miljöarbete vilket är samma summa som en certifiering skulle kosta. Det 
finns också en klar miljöstrategi som företaget skall arbeta utefter för att bidra till ett mer 
uthålligt samhälle. För att nå de uppsatta målen arbetar man med ”gröna glasögon”, det vill 
säga allt görs utifrån miljösynpunkt. Dessutom utbildas personalen i miljöfrågor och företaget 
har ett bra miljöledningssystem. 

Ekelunds har också ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen och deras miljömärkning 
Bra miljöval. Företaget har Bra miljöval på alla sina produkter. Bra miljövals märkning för 
textiler är Bra fibrer och Bra beredning. Ekelunds arbetar för Bra beredning men Bra fibrer 
finns till en del. I dagsläget är inte kunden beredd att full ut betala för en dyrbarare ekologisk 
bomull, och tillgången är dessutom ytterst begränsad.  

Eftersom företaget inte behöver redovisa enligt miljöbalken på grund av att de inte är 
tillståndsskyldiga har man heller inga myndighetskontroller i samma utsträckning som de 
företag som måste göra detta. Däremot gör företaget årligen redovisning till den egna 
kommunen.  

Etiska och sociala frågor 

När det gäller arbetet med etiska och sociala frågor har Ekelunds en skyddskommitté som 
arbetar med arbetsmiljökontroll. Det finns också en jämställdhetsplan som revideras en gång 
per år, vilken bland annat tar upp lika lön princip, sextrakasserier, jämställdhetsfördelning 
mellan kvinnor och män samt etisk mångfald mm. Detta är inget som redovisas i företagets 
förvaltningsberättelse men däremot arbetar företaget med att utjämna skillnader och planen 
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redovisas till facket. Företaget redovisar det som lagen kräver i årsredovisning och 
förvaltningsberättelse. I årsredovisningen går det att läsa att Ekelunds har låg sjukfrånvaro, ca 
1,7 % och att det arbetar mer än dubbelt så många kvinnor på företaget än män. I styrelsen 
sitter det dock flest män. 

På frågan om vad företaget ställer för krav på sina leverantörer så säger Britt-Marie 
Henriksson att pris, kvalitet och leveransvillkor är det viktigaste, eftersom företaget måste 
vara bärkraftigt. Naturligtvis är miljö, sociala och etiska frågor mycket viktiga och ”i 
möjligaste mån” försöker företaget utgå från dessa frågor. Ekelunds importerar främst från 
Italien och Tyskland där aktuella garner spinns. Det är länder som har goda 
arbetsförhållanden och där till exempel barnarbete således inte är ett problem. Dessa länder är 
också långt framme när det gäller miljöarbete. Däremot importeras från dessa länder råvaran, 
det vill säga bomulls- och linfibrer från en allmän världsmarknad där dagspriserna avgör om 
fibrerna för dagen köps från t ex Pakistan, Egypten eller andra länder. Tyvärr är inte 
arbetsmiljön fullt ut redovisad från dessa länder. 

Då hela Ekelunds företag är genomsyrat av ett ständigt pågående miljöarbete, kan det sägas 
vara en slags bolagskod i sig, även om de inte benämns som code of conduct. 

Ekelunds är ett företag som ständigt arbetar framåt och som vill utveckla sitt arbete för miljön 
ytterligare. I framtiden tror Britt-Marie Henriksson att det är möjligt att tillverka helt 
miljövänliga produkter och det är detta som är målet. Framtiden kanske inte ligger i 
miljövänlig bomull utan i nya viskosprodukter framtagna i helt miljövänliga processer.  Att 
köpa miljövänlig el är också något som man tror är möjligt inom en snar framtid. Företaget 
vill också i framtiden kunna minska sitt totala energibehov genom att förbättra sin 
återvinning. 
 

4.2 Sanden Produktion AB 
 
Informationen nedan är tagen från vår personliga intervju med vår respondent Björn Ahlström 
den 9 april 2008 samt information som finns att tillgå på företagets hemsida 
www.sandenproduktion.se och från årsredovisningen för 2006. 
 
I fastigheten Sanden i Kinna har textil verksamhet bedrivits sedan 1800-talet. Sven Andersson 
blev en av Kinnabygdens främsta förläggare av handvävda textilier och kunde sälja sina tyger 
till omkringresande ”knallar” och konfektionsfabriker. Sedan 1873 bedrevs verksamheten 
Kinnasand i industriell skala med mekaniska vävstolar. Från 1930 och framåt drevs företaget 
Kinnasand av familjen Engdahl men 1993 övertogs Kinnasand AB av Proventus Invest AB. 
Sedan 2004 äger dotterbolaget i Tyskland rätten till varumärket Kinnasand och företaget i 
Kinna tog namnet Sanden Textiles AB och blev återigen ett familjeägt företag som leddes av 
Mats Vikman.  
 
2005 inleddes ett samarbete med det danska företaget Kvadrat AS och ett nytt 
försäljningsbolag bildades, Kvadrat Sanden AB och ett producerande företag, Sanden 
Produktion AB. Sanden Produktion AB producerar i första hand varor till Kvadrat AS. I dag 
producerar man främst gardiner, möbeltyg och textiltapet till offentliga miljöer. Företaget i 
Kinna har i dag 27 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor (2006). 
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Vår respondent Björn Ahlström är sedan 10 år VD på Sanden Produktion AB. Han är också 
miljöansvarig och produktionschef och har arbetat inom företaget i 18 år. Björn Ahlström har 
en gedigen erfarenhet av att arbeta inom textilbranschen i Mark. 
 
Företaget samarbetar med organisationen Forma framtiden som leds av Anne Udd på 
företaget Hållbar idé AB. Björn Ahlström tycker inte det behövs mer lagar än vad som finns i 
dag och Sanden Produktion AB försöker ligga i framkant när det gäller arbetet med främst 
miljö, men också sociala och etiska frågor. 
 
Företagets arbete med hållbarhetsfrågor 
 
Företaget har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan början av 1990-talet. Mycket berodde på ett 
samarbete med dåvarande kunderna Scania och Volvo och man fick upp ögonen för hur 
viktigt det är med miljöfrågor. Det finns enligt Björn Ahlstöm ingen mall för hur man arbetar 
med hållbarhetsfrågor inom textilbranschen men eftersom företaget levererar till offentliga 
miljöer ställs stora krav på företaget. 
 
Det viktigaste inom hållbar utveckling är en bra kombination av miljö, sociala/etiska och 
ekonomiska frågor men naturligtvis gäller det ju att överleva. Företaget måste producera varor 
som någon köper. Arbetsmiljöverket gör kontinuerliga kontroller av verksamheten. Att arbeta 
med hållbara frågor kostar tid och pengar men man anser att det ger tillbaka mer än vad det 
kostar. 
 
Björn Ahlström anser att genom att arbeta med hållbar utveckling ger det konkurrensfördelar 
men det är lite speciellt för Sanden Produktion AB, eftersom de endast har Kvadrat AS som 
kund. Företaget styrs mycket av Danmark och man redovisar endast det som man skall göra. 
 
På frågan vad som skulle påverka ett utökat arbete med hållbar utveckling säger Björn 
Ahlström att det i så fall skulle vara ny lagstiftning och att Kvadrat kommer med nya krav 
eller att Kvadrats kunder ställer nya krav. Sanden Produktion AB arbetar mycket med 
miljötänkande och anser sig själva ligga långt fram i utvecklingen och Björn tror att detta var 
en av anledningarna till att Kvadrat gick samman med företaget. Kvadrat hade inte alls samma 
miljötänkande som Sanden Produktion AB har i dag och har påverkats av deras miljöarbete. 
Björn säger att man ”vill ju inte vara sämst i klassen” i jämförelse med konkurrenterna. De 
främsta konkurrenterna är Uddebo väveri och tidigare Marks Pelle Vävare. Man tittar på hur 
konkurrenterna/kollegorna gör och ser till att man inte är sämre.  
 
Lagar och certifieringar 
 
Sedan 1999 är företaget ISO 14001 certifierade. Även EU blomman och Bra miljöval 
används. Den internationella märkningen Öko-Tex var man tidig med att ha. Företaget har 
Bra beredning på sina textiler men har inte Bra fibrer, för det finns inte enligt Björn Ahlström.  
 
Sanden Produktion AB arbetar inte efter GRI: s riktlinjer utan följer de krav som gäller för 
offentliga miljöer där man måste arbeta mycket med flamsäkra produkter. Forma framtiden är 
ett viktigt rådgivande organ som företaget samarbetar med.  
 
Utöver lagstadgade krav gör företaget inget egentligen, utan vill vara bra på det man gör och 
ligga i framkant. Dessutom vill man vara aktiv i sitt arbete genom att stimulera till 
miljömedvetenhet både internt och till kunder och leverantörer. I det dagliga arbetet är 
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företagets miljöpolicy ett rättesnöre. Företaget har tre miljömål som går ut på att företaget 
skall hushålla med de naturtillgångar som utnyttjas, effektivisera energianvändningen och 
utveckla företagets produkter till att bli mer miljövänliga. Företaget vill genom ett aktivt och 
målinriktat miljöarbete bidra till en hållbar utveckling genom ständiga förbättringar och 
förebygga föroreningar och minimering av miljöpåverkan på produkterna och verksamheten i 
stort. 
 
Etiska och sociala frågor 
 
När det gäller arbetet med sociala och etiska frågor anser Björn Ahlström att man gör det man 
ska. Det finns bland annat en jämställdhetsplan som man arbetar efter. 
 
På företaget finns en anställd som på heltid arbetar med besparingar och förbättringar och som 
ser till att allt följs. Av ekonomiska skäl arbetar man inte med personalvård i den utsträckning 
som man skulle vilja, men Björn Ahlström har ändå uppfattningen om att det är en bra trivsel 
på företaget. Flera anställda har arbetet på företaget i många år vilket enligt Björn Ahlström 
borde tyda på att trivseln är relativt hög.  
 
Företaget redovisar det som lagen kräver i sin årsredovisning och förvaltningsberättelse. I 
årsredovisningen går det också att läsa att det arbetar ungefär lika många män som kvinnor på 
företaget. I styrelsen sitter två personer som båda är män. Under 2006 var totala sjukfrånvaron 
5 % och av dessa ca 49 % långtidssjuka. Eftersom årsredovisningen för 2007 inte är klar ännu 
går det inte att se hur det ser ut i dag, men Björn Ahlström anser att sjukfrånvaron är låg. 
Eftersom det är så få anställda på företaget anser han att man har bra kontroll på detta.   
 
På frågan vilka krav företaget ställer på sina leverantörer svarar Björn Ahlström att ISO 
certifieringen påverkar valet av leverantörer. Leverantören får fylla i ett frågeformulär och 
sedan gör företaget en bedömning utifrån de svar som fås fram. Val av leverantör sker 
framförallt ur etik och miljösynpunkt. Priset kommer i andra hand.  
 
Företaget har inga bolagskoder men arbetar som tidigare nämnts utefter en jämställdhets 
policy. Eftersom företaget endast har en kund, Kvadrat AS, känns bolagskoder mindre 
viktigt.      
 
I framtiden tror Björn Ahlström på en helt miljövänlig produktion, men det är svårt att 
kombinera med de brandkrav som finns inom offentlig verksamhet. Målet är att komma så 
nära som möjligt och man vill gärna ha helt miljövänliga produkter i framtiden. 
 

4.3 Almedahl - Kinna AB 
 
Informationen nedan är tagen från vår personliga intervju med våra respondenter Anna 
Grundqvist och Ewa Sjöquist den 15 april 2008 samt information som finns att tillgå på 
företagets hemsida www.almedahls.se och från årsredovisningen för 2006. 
  
Almedahl-Kinna AB ägs sedan 2005 av det finska bolaget Almedahls OY som tillverkar 
”hårdvaror” så som gardinskenor mm. Enligt hemsidan har Almedahl-Kinna mer än 100 års 
erfarenhet inom textil produktion och är idag en av de ledande tillverkarna i världen av väv 
för invändiga solskydd.  Almedahl-Kinna exporterar mer än 90 % av sin tillverkning till mer 
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än 35 länder, främst till norra Europa och USA. I Kinna arbetar ca 160 anställda och omsätter 
ca 230 miljoner kronor (2006). 
 
Idag är Almedahls indelat i tre olika verksamhetsområden: Interior Textile Solutions, 
Daylight Control Solutions och Home Interior Textiles. Företaget tillverkar rullgardiner, 
vertikallameller, plisségardiner, skärmgardiner och mjuka gardiner till hem och offentlig 
miljö. Almedahl Kinna levererar endast till tillverkande företag. Almedahl-Kinna äger också 
Almedahls AB. De köper färdiga produkter, ”traidar”, gardiner, handdukar och lakan mm. 
 
Vi träffade Anna Grundqvist som har arbetat på företaget i 2,5 år, dels med miljöfrågor men 
också framför allt med produktutveckling. Hon lämnar över tjänsten till Ewa Sjöquist som 
också var närvarande vid vår intervju. Ewa Sjöquist har arbetat inom Almedahl-Kinna i 5 år, 
de senaste 1,5 åren med processutveckling och ska numera också arbeta 20 % med 
miljöarbete.  
 
För att ta till sig nya lagar och riktlinjer får man rapportering från Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet för Almedahl-Kinna. Man ingår också i en Miljö- och energigrupp för 
TEKO industrierna och en Kemikaliegrupp, varifrån man också får nyheter. Vid frågan om de 
ansåg att det behövdes mer lagstiftning inom hållbarhetsområdet svarade de enhälligt nej. 
Anledningen var att de tycker att företaget redan redovisar så mycket som behövs men skulle 
det bli aktuellt med mer lagstiftning är det inget problem då man anser sig redan ligga i 
framkant. 
 
Företagets arbete med hållbarhetsfrågor 
 
Företaget har arbetat med miljöfrågor sedan 1969 då miljölagstiftningen trädde i kraft men 
mer aktivt sedan 1998 med hållbarhetsfrågor då detta blev mer aktuellt i samhället samt att 
miljöbalken kom då. Skillnaden nu från då är att kunden idag kräver mer. Företaget 
marknadsför sig mer nu än tidigare men har arbetat aktivt med miljö och dess påverkan på 
framförallt den yttre miljön sedan lagen trädde i kraft. Man anser sig själva ligga i framkant 
för miljöarbete. 
 
Det som man anser som viktigast inom hållbarhetsområdet är påverkan på den yttre miljön. 
Som tidigare nämnts är det Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för Almedahl-Kinna och 
man anser sig vara ganska styrda av lagar och förordningar.  
 
Under 2007 spenderade företaget ca 4,5 miljoner kronor på miljöskydd. Företaget anser att det 
är väldigt viktigt att arbeta resurssnålt för att kunna ha kvar produktionen i Sverige. 
 
 
Att arbeta med hållbar utveckling ser respondenterna också som ett viktigt konkurrensmedel. 
Ytterligare fördelar det ger är i marknadsföringssyfte där företaget får god publicitet. Man vill 
ha ett ”gott samvete”.  
 
Något som skulle kunna påverka en ytterligare utveckling av arbetet med hållbar utveckling är 
t ex ökade krav från kunder och naturligtvis ytterligare lagstiftning. Företaget anser att de 
gärna skulle göra ytterligare, så som till exempel att investera i fler miljövänliga och 
resurssnåla maskiner men pengar är alltid en begränsning.  
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Lagar och certifieringar 
 
Almedahl-Kinna är inte certifierade enligt ISO. Almedahls AB är ISO 14001 certifierade. 
Vissa produkter har Öko-Tex certifiering. Att man inte valt att certifiera sig beror främst på 
ekonomiska skäl. Företaget rapporterar ändå genom sin miljörapport som de enligt lag måste 
lämna till Länsstyrelsen varje år. Vartannat år sker en besiktning av en oberoende 
besiktningsman, som ser över rutiner och ansvarsfördelning. Enda orsaken till att ha en ISO 
certifiering skulle vara i marknadsföringssyfte, men det finns idag ingen prioritet på detta av 
ekonomiska och administrativa skäl. 
 
Företaget följer direktiv och förordningar från EU. GRI är inget som respondenterna talar om 
eller har för avsikt att börja arbeta med och de känner heller inte till några företag i närheten 
som arbetar efter GRIs riktlinjer. I det stora hela vill man ligga i framkant när det gäller 
miljöarbete och gärna vara steget före innan det blir ett krav från någon lag eller myndighet.  
 
Etiska och sociala frågor 
 
När det gäller arbetsmiljön säger respondenterna själva att man i produktionen har en fysiskt 
tung miljö. Det finns en skyddskommitté när det gäller arbetsmiljön där avsikten är att 
utvärdera hur anställda mår och följa upp sjukskrivningar mm. 
 
Företaget redovisar det som lagen kräver i årsredovisning och förvaltningsberättelse. Över lag 
är det jämnt fördelat mellan könen, men på tjänstemanna sidan är det något fler kvinnor än 
män. Företaget tycker sig ha en bra åldersfördelning i produktionen och tänker på etisk 
mångfald. I årsredovisningen går det att läsa att det arbetar betydligt fler män än kvinnor på 
företaget och även i styrelsen är det fler män. År 2006 var andelen långtidssjuka 79 % av den 
totala sjukfrånvaron. Totala sjukfrånvaron var 9 %. 
 
Vid val av leverantörer styr inte ägarna Almedahls Oy utan Almedahl-Kinna väljer dem 
själva. För att få insikt i hur organisationen ser ut, hur de arbetar med kvalitetsuppföljning, 
miljöpåverkan, produktion och vilka underleverantörer som finns mm lämnar företaget ut 
enkäter till nya leverantörer. Priset är en styrande faktor vid ett leverantörs val. Det de köper 
in är framför allt väv och då är det viktigt att kvaliteten är hög och det är oftast lika viktigt 
som priset. För att få leverantörerna att förstå vilka kvalitetskrav företaget verkligen ställer 
utbildas de. Eftersom största delen av inköpen sker i Europa är barnarbete ingen aktuell fråga.  
 
Almedahl-Kinna köper även in mycket kemikalier, för dessa har företaget en kemikaliegrupp 
som går igenom alla säkerhetsblad innan något av produkten får tas in i huset. Från bladen får 
man information om ämnena som ingår i produkten och dessa ämnen kollas upp så att de inte 
har någon negativ inverkan på den yttre miljön eller är hälsoskadliga. 
 
Några nedskrivna bolagskoder har man inte på Almedahl-Kinna, men det finns en intern 
policy om företagets visioner och mål med fokus på kommande år. Något som är viktigt är de 
”tre kärnvärdena”, innovation, miljö och produktutveckling.  
 
När det gäller framtiden säger de sig vilja bli bättre på att marknadsföra sig och bli tydligare 
mot kunder. Det svåra är inte att säga att man arbetar med hållbarhet utan att säkerställa så att 
konsumenten kan kontrollera det.  
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4.4 AB Ludvig Svensson 
 
Informationen nedan är tagen från vår personliga intervju med vår respondent Lars Mellgren 
den 16 april 2008 samt information som finns att tillgå på företagets hemsida 
www.ludvigsvensson.com och från årsredovisningen för 2006.  
 
Företaget etablerades redan 1887 och är idag helt familjeägt av familjen Ludvigsson. 
Nuvarande VD är Anne Ludvigsson. I Kinna finns ca 320 anställda men hela företaget har 
cirka 460 anställda. Omsättningen är ca 70 miljoner euro och av den totala produktionen går 
ca 80 % på export. Företaget är utnämnt till Kunglig Hovleverantör sedan 1979. 2003 
förvärvades Marks Pelle Vävare AB som nu ingår i AB Ludvig Svensson under namnet 
Svenssons Marks Pelle. De tillverkar möbeltyger, flamsäkra gardiner och frotté. Varumärket 
Ludvig Svensson tillverkar gardiner och solskydd. Ett nytt koncept är att man nu också 
inriktar sig på att tillverka inredningstextil. AB Ludvig Svensson arbetar efter tre ledord: 
design, funktion och relation.  
 
Vid vår intervju träffade vi Lars Mellgren som sedan 3 månader arbetar som kvalitets- och 
miljöchef på företaget. Tidigare har han arbetat med kvalitet och miljö inom framför allt 
fordonsindustrin men också som konsult. Lars Mellgren försöker utnyttja företagets egen 
profession i förbättringsarbetet och lär sig samtidigt branschens speciella områden som han 
har en mer begränsad erfarenhet av sedan tidigare, på grund av att han själv inte tidigare har 
arbetat med textilföretag. Till hjälp har han ett eget nätverk. När det gäller nya lagar och 
förordningar så får han hjälp utifrån bland annat från Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet 
för AB Ludvig Svensson. Vid frågan om Lars Mellgren anser att det kan behövas ytterligare 
lagstiftning inom området tycker han att det är en svår fråga att svara på men naturligtvis 
behövs ständiga förbättringar.  
 
Företagets arbete med hållbarhetsfrågor 
 
Just arbetet med hållbar utveckling började troligtvis i slutet av 1990-talet eller i början av 
2000 då det blev aktuellt i samhället och anser sig arbeta aktivt med att bidra till en hållbar 
utveckling. Miljöarbete, om än i begränsad omfattning har troligen pågått sedan 1960 talet 
inom företaget men har fått en annan fokus de sista åren. Visionen är att hela tiden bli bättre 
och kunna dra fördel av återvinning som kan säljas vidare. Lars Mellgren anser att företaget 
måste arbeta efter ett processtänkande, att hela tiden minska belastningen på miljön och byta 
ut maskiner mm.  
  
Någon specifik siffra när det gäller hur mycket man i kronor spenderar på hållbar utveckling 
kan inte Lars Mellgren specificera men han anser ändå att det ger ett mervärde som är viktigt. 
Att det skulle finnas några nackdelar med redovisning av hållbar utveckling anser Mellgren 
inte men fördelarna är desto fler, då framför allt konkurrensfördelar.  
 
Något som skulle påverka ett utökat arbete för hållbar utveckling skulle kunna vara ökade 
krav från kunder eller en ytterligare lagstiftning. Något som också skulle kunna påverka 
skulle vara om man hade för avsikt att skapa ytterligare konkurrensfördelar.  
 
När det gäller konkurrenter är dessa enligt Lars Mellgren andra textilföretag men man ser 
dessa i vissa sammanhang också som kollegor. Vid redovisningen tittar företaget inte mycket 
på andra omgivande företag och hur de redovisar, men är noga med att följa utvecklingen i 
branschen och gällande lagstiftning. AB Ludvig Svensson anser sig ändå ligga så långt fram 

 34                                                  



 

när det gäller hållbar utveckling att det inte är nödvändigt och tycker att redovisningen sker 
mest för egen del.  
 
Lagar och certifieringar 
 
Sedan 2000 är AB Ludvig Svensson certifierade enligt ISO 9001 och numera även enligt 
14001. Delen Marks Pelle har också en ÖKO-Tex standard 100, som kontrollerar innehållet 
av hälso- och miljöfarliga ämnen. Också Naturskyddsföreningens EU-blomma finns på 
företagets produkter. Företaget följer EU: s rekommendationer och har REACH krav som är 
en EU förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
och man följer olika bitar av dessa. För att ha kontroll på olika nivåer registrerar man sig på 
det man använder. Viktigt är också att följa kundernas krav och Lars Mellgren anser att 
företaget ligger bra med när det gäller arbetet med hållbar utveckling.  
 
Då företaget också färgar själva till största delen har man Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet och till dessa är man tvungen att lämna en årlig miljörapport. Viktigt är att 
företaget följer lagar och förordningar och att ”märka innan vad som sker”. 
 
Etiska och sociala frågor 
  
Lars Mellgren anser att etik och moral är mycket viktigt och företagets kvinnliga VD är 
engagerad i jämställdhetsfrågor. Viktigt är att se alla anställda som en resurs och vid 
förändringar är det viktigt att alla är med och att de genomsyrar hela företaget. Företagets 
redovisning i förvaltningsberättelse och årsredovisning är i enlighet med vad lagen kräver. I 
årsredovisningen går det att läsa att det arbetar fler män än kvinnor på företaget men i styrelse 
och ledande befattningar är det ganska jämt fördelat mellan könen. Sjukfrånvaron på företaget 
var under 2006 ca 5 % varav ca 40 % långtidssjukskrivna. 
 
Vid inköp sker dessa mestadels från Europa som också har ganska strikta krav. Det viktigaste 
vid val av leverantör är vad kunden vill ha. Företaget kontrollerar alltid sina leverantörer men 
enligt Mellgren är det något som företaget alltid kan bli bättre på.  
 
Som enda företag som inkluderas i vår studie har AB Ludvig Svensson nedtecknade 
uppförande koder (code of conducts). De kan återfinnas på hemsidan och är följande: 
 

• Förbud mot diskriminering 
• Förbud mot tvångsarbete 
• Förbud mot barnarbete 
• Rättvisa löner 
• Reglerade arbetstider 
• Acceptabla arbetsförhållanden 
• Fackföreningsfrihet 
• Säkerhet och skydd 

 
När det gäller framtida arbete med hållbar utveckling har företaget inga specifika planer. 
Avsikten är att fortsätta arbeta med miljö och återvinning och att kanske kunna tjäna pengar 
på det samtidigt som man arbetar för en god sak.  
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4.5 Väveriet Uddebo AB 
 
Informationen nedan är tagen från vår intervju med Rolf Bengtsson den 30 april 2008 samt 
information som finns att tillgå på företagets hemsida www.vaveri1.se och årsredovisningen 
för 2006. 
 
Väveriet Uddebo AB grundades redan 1895 och har alltså en lång historia bakom sig. Rolf 
Bengtsson har sedan 1968 arbetat inom textilbranschen och sitter i dag som VD och delägare 
för Uddebo Väveri AB. Företaget betecknas som en av Skandinaviens ledande tillverkare av 
möbeltyger. I Uddebo finns idag ca 30 anställda och de har en omsättning på ca 46 miljoner 
kronor (2006). I Uddebo sker produktion genom varpning, vävning och avsyning. Företaget 
bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Sedan juni 2006 finns 
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS i Norge som majoritetsägare och där färgar förtaget också 
till största delen sina garner. Uddebo Väveri AB har ett nära samarbete med Gudbrandsdalens 
Uldvarefabrik AS. Företagen har en gemensam kollektion av möbeltyger vilket också är det 
man specialiserat sig på. Av den totala produktionen exporteras cirka 35 % till Europa. 
Företaget besöker sina kunder som i huvudsak är arkitekter, inredningsföretag och tillverkare 
av möbler till offentlig verksamhet. Vid besöken lämnas varuprover och målet är att kunderna 
ska använda sig av dessa i sitt arbete. 
 
För att ta till sig nya lagar och förordningar när det gäller miljö och kemikalier har man 
framför allt hjälp av TEKO-förbundets miljöavdelning. Dessa hjälper också till med 
personalfrågor. Birgitta Nilsson på företaget Hållbar idé har också varit behjälplig med råd i 
vissa frågor. Rolf Bengtsson tycker inte att det behövs utökade lag- och rapporteringskrav då 
detta tar enormt mycket tid som i stället kan läggas på andra saker. 
 
Företagets arbete med hållbarhetsfrågor 
 
Företaget har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan mitten av 1990-talet då man ansåg att 
samhället och olika miljökrav krävde detta. Företaget anställde då en person på 
projektanställning som skulle sköta dessa frågor. 
 
Det finns flera aspekter inom hållbarhetsområdet som är viktiga men miljön står högt på 
dagordningen. Etik och moral är andra viktiga aspekter. 
 
I genomsnitt spenderar företaget cirka 250 000 kr per år på hållbarhetsfrågor. Rolf Bengtsson 
anser att om det inte spenderats tid och pengar på dessa frågor hade säkerligen problemen 
varit större. Företaget ser inga nackdelar utan enbart fördelar med att arbeta med 
hållbarhetsfrågor. Det är ett viktigt konkurrensmedel och efterfrågan från kunder och 
konsumenter styr hur man arbetar. Skulle kraven öka är man naturligtvis tvungna att följa 
dessa krav och utöka sitt arbete. 
 
Enligt Rolf Bengtsson tittar man naturligtvis på konkurrenterna och hur de arbetar. Stora 
konkurrenter i närheten är Bogesunds väveri och till viss del också Sanden Produktion AB. I 
Danmark och England återfinns också stora konkurrenter. Viktigt är att vara minst lika bra i 
hållbarhetsarbetet som sina konkurrenter och Rolf Bengtsson anser att företaget ligger bra till 
i dagsläget. 
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Lagar och certifieringar 
 
Sedan 1999 är Väveriet Uddebo AB certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Detta anses som 
en nödvändighet för att kunna hävda sig inom branschen. 1999 fick man också 
miljömärkningen Svanen men utav olika anledningar gav denna märkning inga fördelar och 
den togs senare bort. Idag har företaget miljömärkningen EU-blomman på fyra av sina 
produkter samt Öko-Tex certifiering på hela sitt sortiment. EU-blomman är inte så 
internationellt bärkraftig som man skulle kunna önska enligt Rolf Bengtsson men däremot är 
Öko-Tex mer internationellt. GRI är inget som Rolf Bengtsson känner till och arbetar därmed 
heller inte efter några sådana riktlinjer. 
 
Lagar och förordningar är man noga med att följa. Från EU ställs bland annat krav vad det 
gäller kemikaliehanteringen. Kunderna ställer inga krav utöver hur man hanterar produkten 
enligt Rolf Bengtsson. Etiska och sociala frågor följer kunderna inte upp. 
 
Etiska och sociala frågor 
 
När det gäller etiska och sociala frågor finns det inte så mycket redovisning. Företaget gör det 
lagen kräver i årsredovisningar och förvaltningsberättelse. Produktionens arbete är till viss del 
ganska tungt och det genomförs en årlig enkät vad det gäller arbetsmiljön för att få en 
uppfattning om hur det står till på företaget. 
 
På ett så litet företag som Väveriet Uddebo AB med endast 30 anställda så känner alla 
varandra och det kan bidra till att det kan vara lättare att upptäcka problem i tidigt skede. 
Sjukfrånvaron är enligt Rolf Bengtsson låg och företaget har ingen stor personalomsättning, 
vilket man också kan läsa om i förvaltningsberättelsen. Cirka hälften av de anställda bor i 
Uddebo medan de övriga kommer från angränsande orter. Etisk mångfald och könsfördelning 
är något som man försöker tänka på. Det är ganska jämnt fördelat mellan män och kvinnor i 
dagsläget, vilket förmedlas i förvaltningsberättelsen. 
 
Företagets leverantörer finns i bland annat Spanien, Italien, Tyskland och Danmark. Företaget 
har gjort personliga besök hos varje leverantör för att på egen hand se hur arbetet går till och 
kunna bilda sig en uppfattning om förhållanden som finns hos dem. Man går också igenom 
kvalitet och miljö samt kemikaliehanteringen och ser på gränsvärden just för 
miljömärkningarnas skull. 
 
Företaget har, troligtvis på grund av sin storlek, inga nedskrivna bolags koder. Men policy 
finns inom företaget bland annat vad det gäller droger. För övrigt förutsätts ett normalt 
samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
I framtiden vill företaget inte utöka redovisningen när det gäller hållbarhetsfrågor om inte 
lagen kräver det. Rolf Bengtsson önskar dock utöka miljömärkningen EU-blomman till att 
omfatta fler produkter.  Som policy vad det gäller både miljö och kvalitet vill man ständigt 
förbättra sig. 
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4.6 Hållbar idé, Nilsson & Udd AB 
 
Följande text kommer att handla om vår respondent Birgitta Nilsson och hennes arbete med 
hållbar utveckling i framförallt Marks kommun. På grund av tidsbrist från Birgitta Nilssons 
sida har ingen personlig intervju genomförts utan kontakt har skett genom mail. Texten skiljer 
sig från tidigare empiriska intervjuer på grund av att Birgitta Nilsson inte är anställd på ett 
textilföretag utan hon har kontaktats på grund av hennes sakkunnighet i CSR frågor. För att 
garantera tillförlitligheten i texten har hon liksom övriga respondenter efter vår 
sammanställning fått möjlighet att granska innehållet och göra relevanta ändringar. 
 
Informationen nedan är tagen från mail kontakt med respondent Birgitta Nilsson samt från 
företagets hemsida www.hallbaride.se.  
 
Hållbar idé AB som ägs och drivs av Birgitta Nilsson och Anne Udd hjälper företag och 
organisationer att arbeta för en hållbar utveckling. Verksamheten bedrivs i Kinna. 
Företagsidén är att i arbetet för en hållbar utveckling samt vara en drivkraft åt företag och 
offentliga organisationer. Företaget vill inspirera, ge kunskap och bra arbetsformer. Tanken är 
att arbetet skall ske gränsöverskridande, där människor från olika professioner kan träffas och 
få utbyte av varandra. Företaget arbetar utefter de så kallade hållbarhetsprinciperna som 
innehåller några tumregler för hållbar utveckling. De är: 
 

• Minska användningen av ämnen från jordskorpan som kol, olja och metaller.  
• Minska utsläppen och användningen av skadliga ämnen. 
• Låta naturen få tillräckligt utrymme. 
• Se till att alla människor kan tillgodose sina behov.  

(www.hallbaride.se) 

4.6.1 Design med Omtanke 
 
Birgitta Nilsson arbetar på uppdrag åt Västra Götalandsregionen för att driva Design med 
Omtanke. Design med Omtanke arbetar med att utveckla miljöer och produkter där människor 
och natur finns i fokus.  
 
För att företag skall kunna förverkliga sina idéer på ett hållbart sätt ger Design med Omtanke 
företagen insikt, inspiration och verktyg. Attraktiva miljöer och produkter skapas där omtanke 
om människor och natur sätts i centrum. Genom Design med Omtanke vill man skapa större 
medvetenhet bland människor för hur man kan göra mer hållbara val. Hållbarhet handlar om: 
 
Etik – Ge människor goda arbetsförhållanden och rätt till delaktighet både i hemlandet och i 
andra länder. 
Ekologi – Forma miljöer, produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Ekonomi – Få tid till eftertanke och visioner som ger hållbara, lönsamma lösningar. 
Estetik – Forma vackra och funktionella miljöer. 
 
För att detta skall lyckas krävs engagerade människor. Som grund för arbetet används de fyra 
hållbarhetsprinciperna som beskrivs ovan. (www.designmedomtanke.com) 
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4.6.2 Forma framtiden 
 
Forma framtiden är ett nätverk för företag i Mark som är intresserade av att knyta samman 
miljö och sociala frågor med ekonomin. Som projektledare arbetar Anne Udd. Forma 
framtiden är en förening som arbetar för hållbar utveckling utifrån företagets perspektiv. 
Företagen åtar sig bland annat att ställa sig bakom Global Compacts tio principer inom 
områdena etik och miljö. Forma framtiden arbetar utifrån samma fyra hållbarhetsprinciper 
som Hållbar idé AB gör. 
 
Från 2006 arbetar föreningen bland annat med hållbar produktutveckling. Det innebär att 
företag arbetar med att utveckla produkter eller tjänster som leder till bättre egenskaper ur 
miljösynpunkt, men som också är bättre ur ett socialt och etiskt perspektiv. Samtidigt skall det 
leda till att företaget får en förbättrad ekonomi och att företagen blir mer konkurrenskraftiga. 
Forma framtiden är övertygad om att hållbar utveckling är något för framtiden och att de 
företag som nu är medlemmar kommer få en konkurrensfördel av detta framöver. 
 
Medlemmar i Forma framtiden är bland annat Sanden Produktion AB och Hållbar Idé AB. 
(www.formaframtiden.se)  

4.6.3 Regeringens kommission för hållbar utveckling 
 
Regeringens kommission för hållbar utveckling startades den 7 mars 2007 och ordförande är 
nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Andra medlemmar är miljöminister Andreas 
Carlgren och finansminister Anders Borg men också representanter från näringslivet återfinns, 
bland annat Birgitta Nilsson, delägare i Hållbar Idé AB.  
(http://www.regeringen.se, 2008-05-20) 
 
Kommissionen är rådgivande och arbetar med att förstärka samverkan och fördjupa analysen i 
frågor som handlar om hållbar utveckling. Kommissionen fungerar som ett forum för 
diskussion och dialog. Under första året är klimatfrågan kommissionens huvudfråga. Senare 
kommer även en fördjupning i andra områden som gäller hållbar utveckling det vill säga 
social, ekonomisk och miljödimension. Kommissionen arbetar för att ha en vetenskaplig 
förankring och ett internationellt perspektiv. 
 
I juni 2006 antogs av europeiska rådet en EU-strategi för hållbar utveckling. Den bestod av 
sju huvudutmaningar: Klimatförändringar och ren energi, hållbar transport, hållbar 
konsumtion och produktion, bevarande och förvaltning av naturresurser, folkhälsa, social 
integration, demografi och migration samt globala utmaningar om fattigdom och hållbar 
utveckling. Dessa huvudutmaningar är även aktuella för Sveriges nationella arbete.  
 
Kommissionen fortsätter med sitt uppdrag till och med Sveriges ordförandeskap i EU hösten 
2009 och kan eventuellt förlängas. (http://www.regeringen.se, 2008-05-20) 
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5. Analys 
 
 
Under följande kapitel sätts det teoretiska och det empiriska materialet i relation till 
varandra för att skapa överskådlighet och se mönster och relationer.   
 
 
 

5.1 Företagets arbete med hållbarhetsfrågor 
 
Samtliga företag som vi besökt säger sig ha arbetat med hållbarhetsfrågor sedan mitten av 
1990-talet. De sista tio åren kan arbetet sägas ha utförts aktivt. Miljöarbetet kan dock spåras 
längre tillbaka i tiden, inte minst sedan miljölagstiftningen trädde ikraft 1969. Men på senare 
tid har fokus på hållbarhetsområdet ökat kraftigt i samhället och nya och ökade krav har 
etablerats som tvingat företagen att utöka sitt arbete med hållbarhetsfrågor som inte enbart rör 
miljö. Detta stämmer väl med den generella historiska utveckling som har skett med hållbar 
utveckling. Bruntlandrapporten och Agenda 21 startade i slutet av 80-talet och början av 90-
talet och då blev även hållbarhet inom dimensionerna ekonomi, social och etik samt miljö ett 
aktuellt ämne. 
 
Trots att man säger sig arbeta med hållbar utveckling sedan mitten av 1990-talet, verkar det 
som att våra respondenter huvudsakligen ser det som en miljöfråga. Definitionen av hållbar 
utveckling är ju ändå ”att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
förmåga att klara av sina behov” (Löhman och Steinholz 2003, s 21-22). 
 
På frågan om vilken dimension som är viktigast svarar alla respondenter att alla är lika 
viktiga, men återigen verkar det som att miljön står i fokus för det är det som de först tänker 
på, när de hör begreppet hållbarhet. Även regeringens kommission för hållbar utveckling 
inriktade sig under det första året främst på miljö och klimatfrågor för att framöver fortsätta 
med etiska och sociala frågor. I kommissionen sitter bland annat Birgitta Nilsson som är 
delägare i företaget Hållbar idé AB och vilken flera av våra respondenter har kontakt med. 
Även samhällsdebatten i dag kretsar mycket kring miljön, därför känns det naturligt att även 
företagen gör detta val.  
 
Det finns ingen gemensam mall för hur hållbarhetsfrågor skall hanteras inom textilbranschen. 
Detta svar har vi enhälligt fått från alla våra respondenter. Alla företag ser till sina behov och 
arbetar utefter sina egna förutsättningar. Gemensamt för alla företag är att det är pengar som 
styr, det är en kostnadsfråga. Almedahl-Kinna säger bland annat att man gärna skulle göra 
ytterligare insatser för miljön, såsom till exempel investera i mer miljövänliga och resurssnåla 
maskiner. Detta är dock kostsamt och får göras efter hand. Ekelunds säger att ha Bra fibrer på 
alla produkter inte är möjligt i dagsläget då det skulle bli för stor kostnadsökning och inte 
lönsamt. Att göra för stora investeringar eller enbart använda det mest miljövänliga 
alternativet kan medföra för stora kostnader som kan påverka lönsamheten. Lönsamhet är ju 
ändå den viktigaste aspekten som alla har. Men arbetet med hållbar utveckling kan ju å andra 
sidan också till stor del bidra till en lönsam utveckling.  
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Enligt uppgift från Almedahl-Kinna läggs cirka 4,5 miljoner kronor på miljöskyddskostnader, 
en uppgift de själva hämtat från Statistiska Centralbyrån. Väveriet Uddebo AB nämner en 
summa på 250 000 kronor som läggs på hållbarhetsfrågor. Detta skall naturligtvis ställas i 
relation till storlek och omsättning på företagen. Övriga företag hade inga uppgifter som de 
kunde lämna. Av detta kan slutsatsen dras att det är ingenting som mäts i siffror. Man utför 
arbetet efter egen förmåga och efter lagar och regler. Ekelunds hävdar att arbetet med 
hållbarhetsfrågor inte mäts utan är en del av hela konceptet och ses som något nödvändigt och 
viktigt. Det är svårt att mäta hållbarhet eftersom det handlar om mjuka frågor och tre skilda 
dimensioner. Vi kan se mönstret att företagen inte ser hållbarhetsområdet som en helhet utan 
som tre olika delar. Det kan vara en bidragande orsak till att det inte finns några siffror på det. 
Ansvaret för de tre dimensionerna ligger inte heller på en persons bord utan sköts av flera 
olika personer inom företaget. I större företag kan det därför vara svårt att se arbetet med 
hållbarhetsfrågor som en helhet, medan det i mindre företag kan vara lättare då flera uppgifter 
sköts av samma person.  
 
Alla respondenter säger att arbetet med hållbarhetsfrågor genererar positiva fördelar som 
väger upp kostnaderna. Några nackdelar kan inte någon av respondenterna nämna. Att det ger 
företagen konkurrensfördelar är alla överens om. Kunderna är mer medvetna i dag och kräver 
att företagen arbetar aktivt med framförallt miljöfrågor men också sociala och etiska 
värderingar är viktiga. Almedahl-Kinna säger att de i marknadsföringssyfte önskar positionera 
sig genom sitt arbete med hållbar utveckling och därigenom också få fler kunder. Att ha ett 
rent samvete mot kunder och samhälle känns viktigt och är för de flesta helt naturligt.  
 
Lagen ställer stora krav på hur saker och ting ska hanteras när det gäller framförallt miljö. Det 
ter sig helt självklart för alla våra undersökta företag att fokusera på företagens påverkan på 
den yttre miljön. Tänker verkligen slutkonsumenterna på vilket otroligt arbete som ligger 
bakom produkten och uppskattas det tillräckligt. Nås kunden av informationen eller tar denne 
bara det för givet? Kanske är det så att om arbetet inte utfördes i samma utsträckning när det 
gäller miljö skulle man reagera mer som kund. Här kan vi relatera till intressentmodellen, 
kanske arbetar företagen tillräckligt bra med CSR frågor så att kunden inte har något behov att 
ifrågasätta företagens arbete. Det är en ömsesidigt beroende mellan företagen och kunden där 
båda gynnas av att man strävar åt samma håll och har en ”vi” känsla. 
 
På många håll ser man det som helt naturligt att arbeta med hållbarhetsfrågor och säger sig 
inte göra det enbart på grund av krav från omgivning. Man vill som företag ha ”ryggen fri” 
och bidra till hållbar utveckling i världen men samtidigt få fördelar av detta som kunderna 
uppskattar. Naturligtvis beror framförallt miljöarbetet på kraven som kunder och lagar ställer, 
men hållbar utveckling är ju så mycket mer. Men de andra aspekterna ser företagen inte alltid 
som självklara delar i en hållbar utveckling även om de till viss del arbetar med dessa frågor 
också. 
 
Om kunderna skulle börja ställa större krav och reagera mer över hur produkterna tillverkas, 
skulle det helt klart påverka företagens sätt att agera. Generellt sett vill inte uppsatsens 
respondenter ha en utökad reglering, som för dem tar mycket tid och engagemang i anspråk. I 
flera fall utför de redan mycket mer av hållbarhetsarbetet än vad lagen kräver och skulle en 
utökad lagreglering komma anser de flesta att det inte skulle vara något problem.  
Viktigt är för alla, att ligga långt fram i arbetet och hellre ”förekomma än förkommas”. Man 
vill på så sätt undvika plötsliga förändringar som skulle kunna leda till en tillfälligt försämrad 
produktion.  Samhället i övrigt kan också genom debatter öka sina krav och naturligtvis är det 
viktigt för företagen att följa detta och inte vara ”utanför”.  
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Som tidigare sagts är det viktigt att vara med i den allmänna debatten och följa utvecklingen 
angående hållbar utveckling. Att följa hur andra företag och konkurrenter arbetar är en viktig 
del i utvecklingsarbetet. Alla säger sig dock inte vara så intresserade av hur andra redovisar 
hållbar utveckling. Sanden Produktion AB ser till exempel bland annat Väveriet Uddebo AB 
som en tilltänkt konkurrent, detta trots att de endast har Kvadrat AS som kund. Väveriet 
Uddebo AB nämner bland annat Bogesunds Väveri som en konkurrent men också att de har 
flera utomlands så som i Danmark och England. Ekelunds ser dock inte några andra 
textilföretag som sina egentliga konkurrenter utan har under senare år kommit fram till att 
företag i presentbranschen så som inrednings- och blomsteraffärer är tänkbara konkurrenter. 
Almedahl-Kinna däremot utnyttjar konkurrenterna i marknadsföringssyfte för att se hur de gör 
och därigenom kunna skapa en bättre marknadsföring för egen del. Alla av våra respondenter 
har en viss del av sin produktion på export och har därför också konkurrenter i andra länder. 
Det är med andra ord viktigt att ligga i framkant och inte låta något företag vara bättre inom 
hållbarhetsområdet, alla vill vara minst lika bra.  
 
Vi tror att de flesta företagen tittar mer på sin omgivning än vad man vill nämna. Naturligtvis 
är det av intresse vad andra gör och hur omgivningen reagerar men det är kanske lättare att 
säga att man gör det av egen kraft och vilja och så är det säkert också i flera fall.  
 

5.2 Lagar och certifieringar 
 
Tre av företagen, AB Ludvig Svensson, Väveriet Uddebo AB samt Sanden Produktion AB, är 
certifierade enligt ISO 14001 och AB Ludvig Svensson och Väveriet Uddebo AB har också 
ISO 9001 certifiering. Samtliga ser en certifiering som ett starkt konkurrensmedel. AB Ludvig 
Svensson och Väveriet Uddebo AB anser att utan en certifiering räknas man inte. Har 
företaget ingen ISO certifiering blir företagen lätt bortsorterade av leverantörer och kunder. 
Ekelunds och Almedahl-Kinna däremot har inga certifieringar. Ekelunds säger att man lägger 
ner samma summa pengar som en certifiering skulle kosta på eget miljöarbete. De ser inget 
behov av en certifiering utan anser att man ändå arbetar aktivt med miljöfrågor. Vi tror att det 
delvis kan bero på att Ekelunds producerar till konsumenter direkt utan mellan händer, till 
skillnad vad man gör vid till exempel tillverkning av möbeltyger som går via fler 
mellanhänder. I teorin kan det också konstateras att det är möjligt att arbeta med en 
certifiering utan att man är certifierade. Almedahl-Kinna anser att en certifiering är onödig 
och dyr för dem och därför har man valt att inte ha det. Alla företagen har också en Öko-Tex 
Standard 100 certifiering på hela eller delar av sitt sortiment. Öko-Tex är den certifiering som 
är mest gångbar internationellt och är det humanekologiska märke som används mest i 
världen. 
 
EU-blomman är också en vanlig miljömärkning men flera anser att den inte är speciellt 
bärkraftig. Ekelunds önskar som tidigare nämnts en internationellt hållbar miljömärkning som 
är bättre än EU-blomman. Flera av företagen har också Naturskyddsföreningens märkning 
Bra miljöval. Ekelunds och Sanden Produktion AB har Bra beredning på sina produkter men 
båda anser att Bra fibrer ännu inte är aktuellt då det skulle kosta för mycket. 
 
 
Det kan också konstateras att Almedahl-Kinna inte har någon form av certifiering eller 
miljömärkning, kanske beroende på att det som tillverkas i Kinna främst riktar sig mot 
offentlig miljö. De anser själva att eftersom de måste ta fram en miljörapport till 
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Länsstyrelsen är detta tillräckligt och man arbetar mycket med miljöfrågor ändå. När vi tittar 
på Almedahl-Kinnas hemsida ser vi att de ställer liknande miljökrav på sig själva som en ISO 
certifiering kräver. Almedahl-Kinna ser inga fördelar med en certifiering men vad vi kan 
utläsa av hemsidan arbetar de efter liknande riktlinjer ändå. Detsamma gäller för Ekelunds 
som har högt ställda krav på sig själva att de troligtvis skulle klara av en certifiering utan att 
behöva göra alltför stora förändringar. 
 
Nedan följer en sammanfattande förteckning över de olika miljömärkningar och certifieringar 
som företagen har på hela eller delar av sitt sortiment. 
 
 
 
 Linneväveriet 

i Horred 
Sanden 
Produktion 
AB 

Almedahl-
Kinna AB 

AB Ludvig 
Svensson 

Väveriet i 
Uddebo AB 

Bra Miljöval        X       X    
EU-blomman        X         X          X  
Öko-Tex        X         X      X          X        X 
ISO 9001            X       X 
ISO 14001         X          X       X 
 
 
Figur 2: Sammanfattande bild av företagens miljömärkningar och certifieringar 
 
 
Vi kan också konstatera att ingen egentligen gör mer än vad lagen kräver. För oss ter det sig 
ganska naturligt eftersom lagen idag ställer stora krav på framförallt företag som har 
produktion med påverkan på den yttre miljön. Att arbeta med miljöfrågor är för företagen helt 
naturligt och alla anser sig göra allt de kan för att ha så miljövänlig produktion som möjligt. 
 
Ingen av företagen känner till GRI och arbetar således heller inte efter dessa riktlinjer. Med 
tanke på att det endast är ca 1000 företag i hela världen som i dagsläget följer GRI: s riktlinjer 
fullt ut, är det inte så konstigt att de företag som vi har kontaktat inte följer dessa. När nu 
regeringen beslutat att statligt ägda bolag skall föregå med gott exempel och följa GRI: s 
riktlinjer från 1 januari, 2008 så kan antalet som följer dessa riktlinjer öka. Skulle dessutom 
fler länder följa Sveriges exempel ökar antalet ännu mer. 
 
De riktlinjer som följs noga är direktiv och förordningar från EU. AB Ludvig Svensson följer 
de Reach krav som finns i Sverige och EU. Kanske är det även aktuellt för de övriga 
företagen trots de inte har nämnt det vid intervju tillfället. 
 

5.3 Etiska och sociala frågor 
 
Inom hållbar utveckling ingår ju förutom miljödelen också bland annat de etiska/sociala 
dimensionerna, vilket vi får uppfattningen av att alla inte är direkt medvetna om. Ett problem 
med att få fram uppgifter om dessa delar är att de respondenter som vi träffat, till största delen 
inte arbetar med dessa frågor. I ett företag som AB Ludvig Svensson med många anställda 
finns det ju flera avdelningar som sköter olika delar och där har inte alla insyn i alla frågor, så 
som det fungerar på till exempel Väveriet Uddebo AB eller Sanden Produktion AB där man 
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inte är så många anställda, och där VD: n har mer insyn i alla delar och känner alla anställda 
väl. På Ekelunds som har flertalet anställda hade däremot vår respondent Britt-Marie 
Henriksson också ett visst personalansvar och kunde därför svara på frågor inom detta ämne.  
 
Återigen har de alla gemensamt att de inte redovisar mer på pappret än vad som krävs i 
årsredovisningslagen, som reglerar förvaltningsberättelsens innehåll. Där finns de delar som 
allmänheten kan se och som är officiellt. 
 
Vidare finns lagar som reglerar hur bland annat arbetsmiljön ska fungera. Arbetsmiljöverket 
agerar som kontrollorgan för dessa frågor och där finns också dokumentation i dessa ärenden. 
Också på företagen finns denna dokumentation men det är inget som de redovisar öppet för 
intressenter och omgivning. Alla företag måste följa dessa lagar och förordningar. Det är 
heller inget som våra respondenter nämnt utan de har endast pratat om de aktiviteter de själva 
utför för att kontrollera trivsel och hälsa inom företaget. Det görs bland annat genom enkäter 
som genomförs, oftast årligen, vilka ger en indikation till ledning och ansvariga om hur den 
allmänna hälsan är inom företaget. 
 
På Almedahl-Kinna har man en skyddskommitté som tittar på bland annat arbetsmiljön då 
den bitvis kan vara ganska tung när det gäller produktionen. Detta gäller samtliga företag som 
vi varit i kontakt med och alla gör vad de kan utifrån sina förutsättningar. Björn Ahlström på 
Sanden Produktion AB är den enda av respondenten som faktiskt talar om att man gärna 
skulle vilja göra mer när det gäller framför allt personalfrågor men att här spelar den 
ekonomiska biten en stor roll.  
 
Både vid intervjuerna och enligt företagens förvaltningsberättelser framkommer, att det är 
ganska jämn fördelning av män och kvinnor inom företagen. Ledande befattningar innehas 
dock nästan alltid av övervägande delen män vilket kan tyckas avspeglas i samhället i stort då 
det ofta är så, trots att en förändring är på gång inom ämnet även om det går långsamt. AB 
Ludvig Svensson har som enda av våra undersökta företag en kvinnlig VD, Anne Ludvigsson. 
Inom AB Ludvig Svensson är jämställdhetsarbetet framträdande. Det kan säkert vara 
beroende på deras kvinnliga VD som också arbetar mycket med etik och moral inom 
företaget. Hon ser människor som en resurs och vill inkludera alla anställda i 
förbättringsarbeten. Etisk mångfald kan vara svårt men man tänker naturligtvis på det när man 
nyanställer men det är ju krass verklighet att man vid nyanställningar måste anställa den som 
är mest lämpad oavsett etisk bakgrund.  
 
Leverantörernas sätt att arbeta är en annan viktig aspekt. Som företag vill man ju kunna 
garantera bra saker genom hela tillverkningskedjan och då gäller det också att välja bra 
leverantörer. Samtliga av våra respondenter väljer inte leverantörer från de mest utsatta 
områdena utan har sina leverantörer i huvudsak inom Europa. Det gör ju att man inte omfattas 
av sådana saker som till exempel barnarbete då det nästan inte förekommer inom Europa. 
 
Det görs generellt kontroller av produktion och förhållanden hos leverantören och Väveriet 
Uddebo AB har till och med gjort personliga besök hos samtliga leverantörer. Sanden 
Produktion AB och AB Ludvig Svensson menar att en ISO certifiering hos leverantören är 
avgörande, annars sorteras denne bort direkt. 
 
Kvalitet och miljö är avgörande bitar vid valet men naturligtvis spelar priset en stor roll 
eftersom lönsamheten är avgörande. Ekelunds var den enda av respondenterna som faktiskt 
hävdade att priset ändå är avgörande när det gäller inköp.      
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När det gäller bolagskoder/uppförandekoder är det enbart AB Ludvig Svensson som har 
sådana nedtecknade. Dessa återfinns på företagets hemsida. Övriga respondenter säger att 
man arbetar efter samma principer men det finns inget nedskrivet. Vår reflektion är att 
företagen bör vara av lite större storlek för att detta skall vara aktuellt. AB Ludvig Svensson 
är det största av de företag som vi har kontaktat. 
 
Ekelund Linneväveriet AB har en mycket välutvecklad och specificerad hemsida där man 
noggrant beskriver hur man arbetar och vad man gör för att ständigt förbättra sig. Enligt 
respondenten Britt-Marie Henriksson beror inte detta på att kunderna ställer större krav på 
dem, utan till största delen på delägare Christer Ekelunds genuina miljöintresse. Hur intresset 
hos dem som arbetar med företaget är, måste sägas vara en stor påverkande faktor. 
 
Om vi tittar på de andra företagen vi besökt så är det mer likvärdigt hur man redovisar sitt 
miljöarbete. Almedahl-Kinna AB och AB Ludvig Svensson har en påverkan på miljön som 
gör att de har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Det gör att de har större krav ställda på 
sig och måste upprätta en årlig miljörapport. I dessa företag är miljöarbetet således större och 
man har en större kontroll. Dessa företag är dessutom tillståndspliktiga enligt miljöbalken.  
 

5.4 Sammanfattande analys 
 
Att dagens hållbarhetsredovisningar skiljer sig väsentligt åt i omfattning står helt klart. 
Storleken på företaget samt vad intressenterna kräver är det som till största delen påverkar hur 
man redovisar. De mindre företag som vi har inkluderat i vår undersökning redovisar endast 
det lagen kräver. Vad de däremot har gemensamt är att de gör mycket mer för miljön men 
också socialt och etiskt, men visar det inte genom redovisning. Lagtexten i 
årsredovisningslagen följs till punkt och pricka liksom andra lagar som är av vikt så som 
miljöbalken med flera. Företagen rättar sig också efter de riktlinjer som kommer från EU. 
Men gemensamt är dock att man väljer att inte redovisa mer än vad lagar och förordningar 
kräver.     
 
När vi träffat våra olika respondenter berättar de alla mer eller mindre samma sak, nämligen 
att det är viktigt med hållbarhetsarbete men att det inte är något som kunder och omgivning 
kräver till så stor del. Kunderna kräver en miljövänlig och bra produktion men steget till att de 
har några krav på de andra aspekterna inom hållbarhetsområdet är ganska långt.  
 
De företag som omfattas av vår undersökning uppmärksammas sällan av media kanske på 
grund av deras storlek, att de inte har några lokala kunder eller kanske på grund av att deras 
CSR arbete fungerar så bra. Legitimitetsteorin hävdar att vid negativ uppmärksamhet av 
media försvarar sig företagen genom ett utökat CSR arbete. De företag som vi har studerat har 
sällan eller aldrig hamnat i medias blickfång vilket vi själva kan bekräfta eftersom vi bor i 
bygden och läser dagstidningarna varje dag och inte har sett någon negativ publicitet.  
 
Alla företag som vi besökt arbetar väldigt miljömedvetet och anstränger sig för att få en så 
miljövänlig produktion som möjligt. Men att redovisa arbetet i en separat 
hållbarhetsredovisning känns långt borta. Dessa mindre företag väljer istället att lämna 
kvalitets och miljöinformation på respektive hemsida. Här skiljer det sig dock åt till viss del 
hur utförlig man är.  
 

 45                                                  



 

 

6. Slutledning 
 
 
Under detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor. Det förs också en avslutande 
diskussion om det resultat som kommit fram genom uppsatsen. Dessutom ges ett förslag till 
fortsatt forskning. 
 
 
  

6.1 Inledning 
 

Syftet med vår undersökning har varit att bidra med kunskap hur de mindre företagen arbetar 
med hållbarhetsfrågor. Tidigare studier har fokuserat på hur de stora/noterade företagen 
arbetar. Vår hypotes var att det troligtvis finns stora skillnader i hur större och mindre företag 
redovisar sina ekonomiska, sociala och etiska samt miljöfrågor på grund av att de har större 
krav på sig att skapa legitimitet gentemot omgivningen. Det finns flera olika intressentgrupper 
som exempelvis aktieägare, som är intresserade av hur företagen redovisar. De mindre 
företagen som vi har studerat har naturligtvis också många intressenter som kunder och 
leverantörer men eftersom de är onoterade företag finns det inte så många aktieägare. Vi har 
valt att studera vad de mindre företagen gör för att arbeta för en hållbar utveckling samt hur 
de redovisar det. För att få en lokal förankring till arbetet har vi valt textilföretag i 
Sjuhäradsbygden. 

  

6.2 Slutsatser 
  

Utifrån resonemanget ovan har uppsatsens huvudfråga varit följande: 

  

Hur arbetar mindre textilföretag i Sjuhäradsbygden med hållbar utveckling? 
  

För att svara på vår huvudfråga kommer vi först att besvara våra tre delfrågor. Därefter knyts 
allt samman i en avslutande diskussion.  

  

Vilka fördelar och nackdelar kan arbetet med hållbar utveckling ge ett mindre företag? 

 
Samtliga respondenter har svarat i princip samma sak. Det finns inga nackdelar med att arbeta 
med hållbarhetsfrågor. Det ger det värde som man önskar och för att hänga med i 
konkurrensen i dag måste alla tänka på dessa frågor. Största fördelen med att arbeta med 
hållbar utveckling är att det ger konkurrensfördelar och företagen ser det som ett sätt att 
marknadsföra sig på. Även dagens kunder, både privatkonsumenter och kunder som agerar 
som mellanhänder är idag väldigt medvetna om framför allt miljö- och klimatfrågor. 
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Samhällsdebatten har varit en bidragande orsak till att dessa frågor har blivit allt mer 
aktualiserade idag. Vår slutsats av detta är att det är oerhört viktigt att hela tiden profilera och 
marknadsföra hur arbetet framskrider med hållbar utveckling. Genom att förmedla sin 
ståndpunkt till omgivningen ökar det chanserna till marknadsandelar och fördelar i största 
allmänhet. Här anser vi att intressentteorin bidrar med viktig kunskap om hur intressenter och 
företag påverkas av varandra. 

 

Skiljer sig hållbarhetsredovisningen mellan större och mindre företag? 
 

Vår studie har omfattats av fem olika företag och dessa har varit av varierande storlek. AB 
Ludvig Svensson och Almedahl-Kinna är de två största och till de mindre hör Sanden 
Produktion AB och Väveriet Uddebo AB. Även Ekelunds i Horred är ett mindre företag. Vi 
kan dra slutsatsen att skillnaderna mellan dessa företag inte är speciellt stora men Almedahl-
Kinna och AB Ludvig Svensson som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, har speciellt 
miljöansvariga och i de mindre företagen ligger detta ansvar på VD eller design/produktchef. 
Men i det stora hela finns det få skillnader. Några har ISO certifiering, andra har EU blomman 
eller Bra miljöval. Alla respondenter vi talat med värnar mycket om framförallt miljöfrågor, 
mycket på grund av att de har egen produktion och därmed anses som ”miljöbovar”. 

 
Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 1 kapitlet 3§ uppfyller AB Ludvig Svensson 
och Almedahl-Kinna kraven för att definieras som större företag. Övriga företag som vi har 
haft kontakt med definieras som mindre enligt samma lag. Jämför man de företag som vi har 
studerat med till exempel noterade företag såsom H & M ser vi naturligtvis mycket stora 
skillnader. Vi har inte närmare studerat dessa företag men av tidigare uppsatser att döma har 
de noterade företagen ofta separata hållbarhetsredovisningar och flera av dem följer GRI 
vilket de mindre företagen inte gör.  
 
En slutsats som vi drar är att det inte räcker med att uppfylla definitionen för större företag för 
att redovisa hållbar utveckling i en separat rapport. Vi tror att behovet inte skapas från 
intressenternas sida förrän företagen är noterade. Först då är det tillräckligt många intressenter 
som har insyn i företaget och vikten av att skapa sig legitimitet gentemot omgivningen ökar. 
  
 

Är någon av de tre dimensionerna i CSR arbetet viktigast? 

 

Alla våra respondenter svarar att alla delar är lika viktiga men vi får ändå uppfattningen av att 
det som är viktigast för företagen är arbetet med miljön. Flera av företagen har 
tillståndspliktig verksamhet vilket ställer stora krav på miljörapporteringen. Att företagen 
också har egen produktion gör också att den yttre miljön påverkas. Därför ser vi det helt 
naturligt att miljöfrågorna hos dessa företag hamnar i fokus. Vad som också är viktigt att 
nämna är att det som tidigare sagts, inte alltid är samma person som har ansvaret för miljön 
inom företaget som har ett personalansvar. Det har gjort det hela lite mer komplicerat att få 
fram utförliga uppgifter när det gäller sociala och etiska frågor. Av naturliga skäl kan då sägas 
att de miljöansvariga diskuterar till största delen om miljön. 
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6.3 Avslutande diskussion 
  

Utifrån svaren från delfrågorna kan vi konstatera att även de små företagen arbetar med 
hållbar utveckling, dock inte i samma dimension som de stora börsnoterade företagen. Ingen 
redovisar mer än vad lagen kräver, vilket vi anser inte vara så konstigt. Det är troligtvis få 
som läser företagens årsredovisningar. De är alla mycket enkla och är långt ifrån så välgjorda 
och visuellt snygga som till exempel den som H & M redovisar. Detta tror vi beror på att det 
inte finns så många intressenter och få aktieägare. Viktigaste intressenten är kunden och de 
intresserar sig föga för några årsredovisningar. Viktigt är dock det man redovisar på annat 
sätt, exempelvis på hemsidan. Härigenom får kunder och omgivning en bra information om 
hur arbetet bedrivs inom företaget. Det viktigaste är att kunden får det som den önskar, sedan 
bryr man sig inte alltid om att redovisa allt som görs. Alla är måna om att ”inte vara sämst” 
utan man vill hänga med i utvecklingen och helst ligga i framkant och ha ett gott samvete. 
 
En tidigare redan konstaterad slutsats som vi drar, är att när vi pratar om hållbar utveckling 
tänker många främst på miljö. Ett par respondenter frågade oss vad vi menade med hållbar 
utveckling och när vi talade om detta så sa de att det naturligtvis är något som man arbetar 
mycket med. Vi gör också reflektionen att man inte arbetar med så kallade CSR frågor som en 
helhet, eftersom det inte finns någon som är ansvarig för just dessa frågor på företagen. Det 
finns ofta en miljöansvarig men de övriga dimensionerna är det andra personer som ansvarar 
för. Därmed arbetar man inte med hållbarhetsfrågor som en helhet utan arbetar med varje del 
för sig vilket enligt teorin inte är ett riktigt CSR arbete. Företagen arbetar alltså inte med 
”tripple bottom line” fullt ut. 
 
För att återgå till vår huvudfråga vad företagen verkligen gör för att arbeta med hållbar 
utveckling, kan vi dra slutsatsen att alla gör så gott de kan. Miljömedvetenheten är mycket 
stor och alla lägger ner mycket engagemang i detta. Samhällsdebatten om klimatfrågan tror vi 
liksom respondenterna är en bidragande orsak till att alla har ett genuint ”miljötänkande”.  
 
Som redan nämnts ovan gör man inte mer än vad lagen kräver, men efter att ha studerat olika 
lagar, framförallt miljöbalken, årsredovisningslagen och arbetsmiljölagen anser vi att lagen 
täcker väldigt mycket. Frågan vi ställer oss är: Vad mer kan egentligen de mindre företagen 
mer göra? Det finns ingen anledning för ett företag med få anställda att ta fram mängder med 
rapporter om till exempel sociala förhållanden på företaget. Alla känner alla på företaget och 
visst har man till exempel enkäter som personalen får fylla i, men det finns ingen anledning 
att redovisa det för någon annan än internt inom företaget.  
  
När det gäller den etiska aspekten så har man exempelvis noggranna kontroller över vilka 
leverantörer som väljs, men eftersom de flesta inköpen sker i Europa, där problemen med till 
exempel barnarbete knappt existerar, är inte problemen speciellt stora. De kontroller som görs 
redovisas dock inte, men vi har förstått att alla företag mer eller mindre är tvingade till att ha 
dessa kontroller. Kunden skulle till exempel aldrig gå med på att köpa produkter om man 
visste att de var oetiskt framställda.  
  
Vi kan också konstatera att GRI: s riktlinjer inte är något som de mindre företag som vi har 
varit i kontakt med överhuvudtaget känner till. Det känns som ett mycket långt steg till att 
även mindre företag skall börja använda GRI. När nu statligt ägda bolag skall följa GRI: s 
riktlinjer betyder det att fler företag ansluter sig till GRI.  
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Även om det är meningen att också små företag skall kunna följa GRI så har detta ännu inte 
nått fram till de mindre företagen. Vi tror också att kostnaden skulle vara alltför stor jämfört 
med den nytta GRI skulle ge dessa mindre företag. Att det trots allt endast är cirka 1000 
företag i hela världen som använder sig av GRI: s riktlinjer tycker vi säger en hel del. 
  

Uppsatsens slutsats är att i grund och botten arbetar alla företag med hållbarhetsfrågor, men i 
olika omfattning och det redovisas på olika sätt. De mindre företagen, i det här fallet 
textilföretagen, arbetar alla på sitt sätt med hållbar utveckling. Företagen utgår från sina egna 
förutsättningar och behov och slutsatsen vi kan dra är att för dessa företag är lönsamhet en 
viktig aspekt. De måste överleva i första hand, annars är allt arbete förgäves men naturligtvis 
spelar kundernas åsikter en stor roll, för utan kunder kan de inte överleva. 
  
Det som vi tar med oss efter arbetet med uppsatsen är att alla gör så mycket för miljön och är 
väldigt engagerade och kunniga. Vi hade förstått att man arbetade mycket med miljöfrågor 
men att engagemanget var så stort visste vi inte. Uppfattningen vi har är också att alla 
respondenter tyckte det var intressant att vi skriver en uppsats om detta ämne och alla var 
väldigt trevliga och hjälpsamma. Det har gjort att vi har fått stor behållning av vårt arbete. 
Dessutom har det varit oerhört lärorikt då vi innan uppsatsens start inte hade så stor kunskap 
om vad hållbarhetsarbete egentligen innebar. Nu har vår kunskap ökat och vi kan också 
konstatera att man inte alltid behöver ha en separat hållbarhetsredovisning för att arbeta med 
dessa frågor. Huvudsaken som vi ser det är att alla är medvetna om ekonomiska, sociala och 
etiska samt miljöfrågor som är väldigt viktiga. Hur sedan företagen redovisar verkar vara 
mindre viktigt för dem. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
  

Efter att vi har kommit fram till att GRI inte är något som mindre företag arbetar med anser vi 
att det skulle vara intressant att forska vidare kring detta ämne. Är GRI överhuvudtaget något 
för mindre företag, vilket GRI själva påstår? Vad skulle krävas för att även mindre företag 
skall ta till sig GRI: s riktlinjer?  
 
Något som också skulle vara intressant är att se vad som händer i framtiden, låt säga om till 
exempel fem år. Frågan är om det har skett någon förändring med tanke på att de statligt ägda 
bolagen numera är skyldiga att rapportera enligt GRI. Det skulle vara intressant att forska 
vidare kring hur detta påverkar de övriga företagens sätt att redovisa hållbarhetsfrågor och om 
fler företag väljer att följa GRI. 
 
Intressant skulle också vara att se hur samhället kommer att utveckla sig. Kommer debatten 
att fortsätta lika intensivt som den gjort de sista fem åren eller mattas intresset av. Detta tror vi 
har stor betydelse för hur utvecklingen av hållbarhetsfrågor kommer att se ut i framtiden. 
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BILAGA 1    Intervjufrågor 
 
 
 

1. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift och hur länge har du haft just denna tjänst? Hur 
får du ny information, utbildning? (konferenser mm) Tycker du att det finns behov av 
ytterligare riktlinjer? 

 
2. När började ni inom ert företag att arbeta med hållbarhetsfrågor? Var det något som 

påverkade att ni började just då? 
 

3. Vad anser ni viktigast inom hållbarhetsområdet och vad är ert huvudsyfte i arbetet 
med detta?  

 
4. Finns det någon utformad mall för hållbarhetsfrågor för just textilbranschen? 

 
5. Följer ni några riktlinjer? (ex GRI, EU, OECD) 

 
6. Utöver lagstadgade krav – vad gör ni mer? 

 
7. Har ni någon certifiering? (ex ISO, EU-blomman, Svanen, Bra miljöval) Finns det 

någon kontroll bakom era uppgifter? Hur mäter ni (indikatorer)?  
 

8. Hur mycket tid och pengar spenderas inom hållbarhetsområdet? Ger det er det värde 
som ni önskar? 

 
9. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med att redovisa hållbar utveckling?   

 
10. Vad/vem/vilka skulle kunna påverka ett utökat arbete hos er för hållbar utveckling? 

 
11. Hur påverkas ni av konkurrenternas sätt att redovisa hållbar utveckling? Vilka ser ni 

som era konkurrenter? Jämför ni er med andra företag när det gäller hållbar 
utveckling?  

 
12. Hur arbetar ni med etiska och sociala frågor samt hur redovisas detta? (ex personal 

frågor, etisk mångfald, könsfördelning, arbetsklimat mm) 
 

13. Vid val av leverantörer – vad har ni för krav på dessa? 
 

14. Bolagskoder/uppförandekoder – finns dessa inom ert bolag?  
 

15. Framtiden – har ni några planer vad det gäller ytterligare redovisning av hållbar 
utveckling? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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