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Abstract 
 

The awareness of a social and environmental responsibility has lately increased among 

companies. It has become more important to show the world that you are an engaged company 

that is willing to take a social responsibility. Previous research shows an existing problem with 

communication between companies and the society regarding their work with CSR. This problem 

can lead to companies not being able to reach out to their stakeholders, and therefore can not 

create the trust for their social accounting as they wish. Because of this communication problem a 

negative attitude towards the companies incentives, behind their social accounting, can arise from 

the society. The main purpose of this study is therefore to identify and analyze KappAhl, Lindex, 

MQ and H&M’s incentives to account for their work with CSR. We have used a qualitative 

approach in which we have conducted a pilot to orient ourselves in the subject and then did a text 

study of the four companies social accounts. In this study we have also had an abductive 

approach where we have fluctuated between theory and empiricism. By studying the social 

accounting of these four companies we have found that the most common incentive among our 

companies is that they perceive that the social accounting gives them economic benefits. 

However, we found that the incentive behind social accounting is of minor significance and what 

is most important is that the companies actually works with CSR. 
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II 

Sammanfattning 

 

Medvetenheten om ett socialt och miljömässigt ansvar har på senare år ökat bland företagen. Det 

har blivit allt viktigare för företagen att visa omvärlden att man är ett engagerat företag som tar 

sitt samhällsansvar. Tidigare forskning har visat att det finns kommunikationsproblem mellan 

företagen och omvärlden när det gäller företagens CSR-arbete. Detta problem kan leda till att 

företagen inte når ut till sina intressenter och därmed inte kan skapa det förtroende för 

redovisningen som de önskar. I och med detta kommunikationsproblem kan det uppstå en negativ 

inställning från samhället gentemot företagens motiv bakom hållbarhetsredovisningen. Syftet 

med studien är därför att identifiera och analysera KappAhl, Lindex, MQ och H&M:s motiv till 

att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Vi har utgått från en kvalitativ metod där vi har genomfört en 

intervju för att orientera oss i ämnet för att sedan göra en dokumentstudie av de fyra företagens 

hållbarhetsredovisningar. I studien har vi också haft en abduktiv ansats där vi i dess helhet har 

pendlat mellan teori och empiri. Genom att studera dessa fyra företags hållbarhetsredovisningar 

har vi kommit fram till att det största motivet till att upprätta en hållbarhetsredovisning är att 

företagen ser att de ger dem ekonomiska fördelar. Torts detta har vi funnit att motivet bakom 

hållbarhetsredovisningen har en mindre betydelse då det är företagens CSR-arbete som är av 

största vikt. 
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1 Inledning 

I inledningen redogör vi för bakgrunden till vår studie för att sedan komma in på 

problemdiskussion och frågeställning. Vi kommer att vidare gå in på syfte för att slutligen avsluta 

med en avgränsning. Detta kapitel ska ge en bra grund och förståelse för syftet med denna studie 

och dess innehåll. 

1.1 Bakgrund  

Medvetenheten om ett socialt och miljömässigt ansvar har på senare år ökat bland företagen. 

Rapporter om miljöhändelser får allt mer utrymme i media och när företag begår misstag som får 

en negativ inverkan på miljön eller att de handlar oetiskt undgår det ingen. Sedan 

Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid kom ut har betydelsen för en 

utveckling av en hållbar framtid fått större uppmärksamhet. Rapporten som dels bestod av en 

handlingsplan för hur vi ska bevara miljön gavs ut 1987 men det var först i slutet av 90-talet, efter 

att Agenda 21 antagits, som arbetet med en hållbar framtid fick sitt stora genomslag (Larsson 

1997). 

 

Arbetet med hållbarhet har sedan Brundtlandrapporten offentliggjordes blivit allt viktigare hos 

företagen. Sociala och miljömässiga redovisningar spelar en viktig roll för att kunna analysera 

företagens arbete med hållbarhet. Det tyder ingen tvekan om att Brundtlandrapporten har 

påverkat utvecklingen av en gemensam medvetenhet för behovet av att reflektera över hur 

samhället kan bidra till en social välfärd utan att hota jordens överlevnad (Moneva och Archel et 

al. 2006). 

 

Något som också påverkade utvecklingen av ett hållbart samhälle och tvingade företagen att 

arbeta med CSR var de stora företagsskandalerna som uppdagades i början av 2000-talet. 

Skandalerna orsakade att allmänheten, därmed även intressenterna, tappade förtroendet för 

storföretagen. Förutom denna förtroendekris så påverkades även framväxten av CSR av den 

debatt som ett antal NGO:er drev fram under 1990-talet, debattens huvudaspekt var att de globala 

företagen borde ta ett större ansvar (Borglund 2009).  

 

Vi minns från när vi gick i grundskolan att källsortering mer och mer blev implementerad i vår 

vardag och idag beläggs bostadsrättsföreningar som inte källsorterar med straffavgifter. Det är 

tydligt åt vilket håll utvecklingen för den enskildes miljöansvar går, men hur ser utvecklingen ut 

för företagens ansvar gentemot en hållbar utveckling? Två begrepp som är centrala inom 

hållbarhetsredovisningen och inom företagens arbete med en hållbarutveckling är CSR och GRI. 

CSR innebär att företag engagerar sig i samhällsutvecklingen och ett CSR-arbete kan stärka 

relationer med anställda, men likväl med kunder och ägare (www.csrsweden.se 2011). GRI är 

den organisation som tillhandahåller världens mest använda ramverk för hållbarhetsredovisning. 

Dess syfte är att integrera redovisningen av miljömässiga, sociala och organisatoriska 

prestationer (Global Reporting Initiative 2000-2006). 

1.2  Teoretisk problemdiskussion 

Det har funnits diskussioner i media på senare tid huruvida hållbarhetsredovisningen uppfyller 

sitt syfte. Det har påståtts att hållbarhetsredovisningen endast är ett PR-trick och att det är en 
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trend som kommer att avvecklas med tiden. Andra säger att det är en viktig del i vår hållbara 

utveckling, där det ställs högre krav på att varje individ, men framförallt att företag tar sitt ansvar 

vad gäller miljö och sociala aspekter. Ett annat problem är att det inte finns något konsekvent sätt 

att upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket innebär att den kan se olika ut från företag till 

företag. Om hållbarhetsredovisningen uppfyller sitt syfte eller ej är inget vi kan svara på men är 

en tanke som ligger till grund för vår studie. 

 

Trots den goda tanke som finns bakom hållbarhetsredovisning finns det en hel del problem som 

gör att människor tappar förtroendet för den och anser att den hindras från att uppfylla sitt syfte. 

Vi tog ovan upp några problem så som att det anses vara ett PR-trick och en trend som förväntas 

avta med tiden. Andra anser den inte vara relevant som underlag för beslutsfattande eller att de 

anser att företagen inte kan hållas ansvariga för miljön (Barkland 2010).  

 

Förutom dessa problem tycker vi oss se ett annat problem med hållbarhetsredovisningen, vilket är 

den klyvning som finns i hur man redovisar hållbarhet. Idag är de statligt ägda bolagen skyldiga 

att redovisa sin hållbara utveckling utifrån GRI:s modell (www.regeringen.se 2011), likaså de 

bolag som har en stark inverkan på miljön. Dock innefattas inte de privatägda bolagen av någon 

lag som innebär att de har skyldighet att upprätta någon hållbarhetsredovisning. Det kan ses som 

ett problem att det inte finns några gemensamma riktlinjer för hur man ska redovisa sin 

hållbarhet, det som finns är olika modeller som de privatägda bolagen fritt kan välja mellan. Den 

främsta modellen är GRI och det är den som statliga bolag ska följa. I och med att det inte finns 

någon standardiserad modell blir det svårt att jämföra företagen emellan. Detta skapar även 

problem för intressenter att utföra någon rättvis bedömning. Då det inte finns någon lagstadgning 

eller gemensamma riktlinjer kan företagen fritt välja vad de vill redovisa eller inte, vilket också 

skapar problem för en rättvis bedömning som vi nämnde ovan. Vi tror att det är dessa faktorer 

som bidrar till att företagen använder den som ett PR-trick. 

1.3 Praktisk problemdiskussion 

Vi anser att det inte är konstigt att hållbarhetsredovisning i många fall ses som ett PR-trick då 

förespråkare för hållbarhetsredovisningen, som Barkland (2010) hävdar, bland annat att den kan 

stimulera affärsutvecklingen, ge konkurrensfördelar och stärka varumärket. I och med alla 

diskussioner som finns i samhället och i media om hur viktigt det är att ta sitt miljöansvar är vi 

intresserade av att se hur företagen använder sig av sin hållbarhetsredovisning. Vi tycker att fokus 

borde ligga på den sociala och miljömässiga aspekten och att dessa syften lätt hamnar i 

skymundan. Ett företags utgångspunkt borde vara att fokusera på verksamhetens effekter på 

miljötillståndet (Jakobsson 1998). 

 

Vi har valt att fokusera på hållbarhetsredovisningar inom textilindustrin på grund av att vi själva 

har märkt av att det är en bransch som anstränger sig för att producera mer miljövänliga 

kollektioner. Under de senaste åren har det förekommit heta debatter i media om bland annat 

framställning av merino ull och dun. När det uppdagades att dessa material togs fram på ett 

sådant sätt som ansågs vara djurplågeri och etiskt inkorrekt tog flera företag inom textilindustrin 

avstånd från detta (www.nyhetskanalen.se 2008). Ett exempel är MQ där man numera har ersatt 

dun med andra syntetmaterial i sina jackor (www.mq.se 2011). Hur bomullen odlas fram är också 

något som varit uppe på tapeten. H&M var för några år sedan med i en storm när det 

uppmärksammades att de använde sig av barnarbete för att odla fram bomull som de sedan 
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använde sig av i sina kläder (Munck 2007). Efter denna anstormning gjorde H&M ett uttalande 

där man tog en tydlig ställning mot barnarbete (www.hm.com/se 2011).  När det gäller bomull 

har även arbetsförhållandena vid framtagningen uppmärksammats, detta har lett till att ekologisk 

odlad bomull har blivit allt mer efterfrågad och fler och fler företag tar in plagg som är 

framarbetade med endast ekologisk bomull. 

 

Som vi nu har visat är detta ett hett ämne som konstant är aktuellt i media. Textilföretagen 

tvingas hela tiden vara lyhörda för sin omgivning och pressas till sitt yttersta när det kommer till 

en hållbar utveckling. Det ställs också krav på att företagen är vaksamma och har kontroll på hela 

värdekedjan för att undvika negativ publicitet. Vi tror att det ställs höga krav på företag inom 

textilindustrin att visa att man tar sitt ansvar och därför blir hållbarhetsredovisningen en viktig del 

i den här branschen. I och med att den har fått en central roll tror vi att textilbranschen ligger i 

framkant när det gäller hållbar utveckling. 

1.4 Uppställning av studiens fråga 

Vi har diskuterat problemen med hållbarhetsredovisning utifrån en  teoretisk och praktisk 

synvinkel. Diskussionen kring dessa två leder oss till frågan:  

 

Vad har KappAhl, Lindex, MQ och H&M för motiv med sin hållbarhetsredovisning? 

1.5 Syfte 

Syftet med vår studie är att analysera fyra av Sveriges största textilföretags 

hållbarhetsredovisningar, KappAhl, Lindex, MQ och H&M. Vi vill analysera deras 

hållbarhetsredovisningar för att identifiera och belysa deras motiv.  

 

Vi genomför vår analys genom dels fokusering på enskilda hållbarhetsredovisningar, dels genom 

en jämförelse företagen emellan. Vi hoppas att studien ska leda fram till en förståelse för varför 

det är viktigt för just textilföretag att arbeta med en hållbar utveckling. 

1.6 Definition av nyckelord 

Motiv: Anledningen till varför företagen upprättar en hållbarhetsredovisning. 

 

Miljöredovisning: Företagens redovisning som specifikt behandlar miljöaspekten. 

 

Socialredovisning: Företagens redovisning som specifikt behandlar den sociala aspekten. 

 

Hållbarhetsredovisning: En redovisning som behandlar sociala och miljömässiga aspekter i en 

och samma rapport. 

1.7 Avgränsning 

Vi kommer endast att behandla hållbarhetsredovisningar inom textilindustrin, detta för att en 

jämförelse mellan företag i samma bransch gör studien mer legitim. Vi har också avgränsat oss 
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till Sveriges fyra största textilföretag, KappAhl, Lindex, MQ och H&M, vilket innebär att vi 

endast kan göra en generalisering för företag i Sverige som har samma förutsättningar som de 

företag som ingår i denna studie.  

 

Vi har också avgränsat oss till endast en hållbarhetsredovisning för respektive företag och valt att 

inte använda fler. Detta på grund av att vi inte anser det vara relevant att jämföra fler än de senast 

utgivna och som finns tillgängliga på företagens hemsidor. I och med detta medföljer det de olika 

årtalen för hållbarhetsredovisningarna. Eftersom det inte finns något lagkrav på att företagen 

måste upprätta och sedan publicera sin hållbarhetsredovisning skiljer det sig i vad som finns 

tillgängligt för allmänheten. Vi anser dock att detta inte påverkar vår studie märkbart då 

hållbarhetsredovisningarnas struktur inte drastiskt ändras från år till år. 

 

En annan avgränsning vi valt att göra är att vi med hjälp av intervjun riktat in oss på tre områden 

i hållbarhetsredovisningarna och uteslutit de andra, dessa tre områden är uppförandekod, hållbara 

material och transport. Denna avgränsning har vi valt på grund av att hållbarhetsredovisningar 

har varierande innehåll då det inte finns någon reglering inom textilbranschen när det gäller 

upprättningen av en hållbarhetsredovisning.  

 

Vi vill påpeka att hållbarhetsredovisningen vi använt oss av för MQ gäller MQ Retail AB och 

inte MQ Holding AB. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar vi studiens vetenskapliga förutsättningar och de metodologiska 

ställningstaganden vi gjort. Vi redogör här för genomförandet av vår textanalys som bygger på 

en deskriptiv och komparativ analys. 

2.1 Textanalys baserad på en kvalitativ forskningsmetod 

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ metod innebär att 

vi genom hela studien haft ett tolkande synsätt på den data vi använt oss av. Bryman (2002) 

förklarar att den kvalitativa metoden är uppbyggd utifrån en frågeställning som man börjar med 

för att sedan övergå till insamling av data och tolkning av data. När tolkningen av insamlad data 

är gjord kan man börja med det begreppsliga och teoretiska arbetet, detta kopplar man sedan 

tillbaka till tolkningen av den tidigare insamlade data och gör en så kallad teoretisk prövning. 

Slutligen efter den teoretiska prövningen har man kommit fram till ett resultat och en slutsats. 

 

I vår studie har vi valt att följa den kvalitativa metoden då vi ansåg att den passade bäst för den 

studie vi ville utföra. Vi har utifrån problemformulering kommit fram till en huvudfråga för att 

sedan kunna börja samla in den data vi behövt. Vår data har bestått av en intervju och offentliga 

hållbarhetsredovisningar från de fyra textilföretagen vi studerat. Intervjun och de offentliga 

hållbarhetsredovisningarna är det som utgör den empiriska delen i vår studie. Vi har samlat in 

data till vår teoretiska referensram från vetenskapliga artiklar, vilket är den del som Bryman 

(2002) kallar för begreppsliga och teoretiska arbete. Den empiriska delen har efter hand blivit 

analyserad för att kunna återkopplas till vår teoretiska referensram. Allt detta har gjorts för att 

slutligen kunna komma fram till ett resultat och en slutsats. Detta tillvägagångssätt stämmer bäst 

överens med en kvalitativ forskningsmetod, vilket är den metod som vi använt oss av. 

2.2 Abduktiv ansats 

Abduktion innebär att man utgår från empiriska fakta, likt man gör inom den induktiva ansatsen. 

Däremot avvisar man inte tidigare teoretiska föreställningar vilket är mer likt den deduktiva 

ansatsen. Abduktionen är dock inte en ren mix av dessa två utan består av egna moment och den 

stora skillnaden är att abduktionen inbegriper förståelse. Man ska använda sig av tidigare teori 

som inspirationskälla i analysen av empirin, detta för att kunna upptäcka mönster som ger 

förståelse. Under själva processen ska man växla mellan tidigare teori och empiri, där båda, med 

hjälp av varandra, kan omtolkas (Alvesson och Sköldberg 2008).  

 

Denna ansats är vanligt förekommande inom fallstudier men vi anser att trots att vi inte gör en 

fallstudie så är det denna process som vi i huvudsak följer. I analysen växlar vi mellan empiri och 

teori för att hitta ett övergripande mönster som kan ge oss en större förståelse. Vi går in i 

processen med en viss förkunskap men vi utgår inte från en specifik teori. Vi kommer inte heller 

ur processen med en ny teori utan vi kan som mest göra en generalisering som gäller för det 

område som vi studerat. Typiskt för abduktiv ansats, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), är att 

resultatet behöver testas på flera fall, vilket också är fallet för vår studie.  
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2.3 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman (2002) är en undersökningsdesign en ram för insamling och analys av data. 

Designen styr och vägleder bland annat hur man konkret använder sig av en viss metod. Han 

menar att valet av undersökningsdesign speglas i ställningstaganden man gör angående den 

prioritet som ett antal dimensioner eller aspekter ges av forskningsprocessen.  

 

Vi har i vår studie valt att göra en tvärsnittsdesign. Bryman (2002) tar i sin bok upp fyra olika 

element som en tvärsnittsdesign består av och som har fått olika stark tyngd. Dessa element är att 

1. en tvärsnittsdesign består av fler än ett fall då man är intresserad av variationer, 2. den data 

som samlas in kommer från en viss tidpunkt, 3. syftet är att komma fram till en uppsättning av 

kvantitativa eller kvantifierbar data, 4. analysera om det finns ett sambandsmönster då man 

endast kan studera relationer mellan variabler i en tvärsnittsdesign. Dessa fyra punkter ser något 

olika ut beroende på valet av kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. För en tvärsnittsdesign 

i en kvalitativ forskningsmetod säger Bryman (2002) att en typisk form är att genomföra 

kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper vid ett bestämt tillfälle. Han säger också att man i en 

kvalitativ forskningsmetod med en tvärsnittsdesign utför kvalitativa innehållsanalyser av en 

uppsättning källor eller dokument som rör en enda tidsperiod.  

 

Som vi nämnde ovan har vi valt att använda oss av en tvärsnittsdesign. Detta på grund av att vi 

har valt att studera fyra olika företag och analyserat data som kommer från en specifik tidsperiod. 

Vi har också valt att genomföra en kvalitativ intervju vid ett bestämt tillfälle som också faller 

under tvärsnittsdesignstrukturen. 

2.4 Urval 

Vi har för vår studie gjort urval i två olika steg, ett vid bestämmandet av intervjuperson och ett 

vid valen av företag som vi studerat. Den urvalsmetod vi använt oss av kallas för 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) är bekvämlighetsurval oftast en följd av faktorer så 

som tillgänglighet. Med det menar han att på grund av svårigheten att få tag på rätt personer 

väljer man istället de personer som är tillgängliga även om man önskat annat. Detta som Bryman 

(2002) talar om är något som vi mer eller mindre kom i kontakt med vid urvalet av 

intervjuperson. Till att börja med valde vi vem i MQ vi ville intervjua, vilket var Catarina 

Olvenmark som är CSR- och HR-chef. Med tanke på Olvenmarks position i företaget, som i år 

gett ut sin första hållbarhetsredovisning, ansåg vi att hon kunde ge oss en bättre kunskap om 

hållbarhetsredovisningsarbetet. Kunskapen som hon förmedlade till oss medförde att vi lättare 

kunde orientera oss i ämnet. Anledningen till att vi endast genomförde en intervju och att det blev 

just MQ berodde på tillgänglighet. Det var det enda företaget som kunde tänka sig ställa upp på 

en intervju och därför fick det bli just det företaget. Urvalet berodde också på bekvämligheten för 

oss att det skulle ligga på ett nära avstånd. 

 

När det gällde urvalet av företag för dokumentstudien handlade det också om bekvämlighet. Vi 

började med att välja ut företag som har sitt huvudkontor nära Göteborg, vilket tyder på 

bekvämlighet, men vi hade också ett urval utifrån tillgänglighet som är en del av 

bekvämlighetsurval. Med tillgänglighet menar vi att vid urvalet utgick vi också från de företag 

som hade en offentlig hållbarhetsredovisning. I och med att inte alla textilföretagen arbetar med 

hållbarhet och ännu mindre redovisar arbetet med hållbar utveckling, var vi tvungna att välja 
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företag som upprättar en hållbarhetsredovisning. Dock var närheten inte lika viktig vid valet av 

företag som vi skulle göra dokumentstudien på då vi inte hade någon kontakt med dem under 

studiens gång. 

 

Vi har även avgränsat oss genom att endast använda oss av fyra företag då vi tror antalet är 

tillräckligt för att kunna komma fram till relevanta slutsatser. Som vi nämnde ovan har vi i 

huvudsak valt företag som har huvudkontor i Göteborg, vilket innebär att vi har en större 

geografisk möjlighet att besöka företagen då vi befinner oss i Borås.  

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Inom ramen för en kvalitativ forskning har inte dessa begrepp samma starka och fasta innebörd 

som de har vid en kvantitativ forskning (Bryman 2002). Därför har forskare istället gjort en 

anpassning av reliabilitet och validitet till kvalitativ forskning och Bryman (2002) tar i sin bok 

upp LeCompte & Goetz syn på reliabilitet som skiljer på extern reliabilitet och intern reliabilitet. 

Med extern reliabilitet menas i vilken utsträckning studien kan upprepas, medan intern reliabilitet 

innebär att man ska komma överens i forskarlaget om hur man ska tolka det man ser och gör. 

Extern validitet rör i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer och intern validitet innebär att det ska finnas god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéerna som forskaren utvecklar. 

  

Vad det gäller extern reliabilitet för vår studie tror vi att studien är möjlig att genomföra igen. 

Nästan all material vi använder oss av är offentliga handlingar som ska finnas att få tag på. 

Problemet som uppstår är dock intervjun som är svår att genomföra på exakt samma sätt och få 

fram exakt samma svar. Detta är något vi inte kan styra och som det framgår i Brymans bok 

(2002) så säger LeCompte & Goetz att det är omöjligt att “frysa” en social miljö och sociala 

betingelser. För att kunna på ett någorlunda sätt lösa detta problem har vi valt att bifoga de 

intervjufrågor vi ställt. Vi har tillsammans kommit överens om hur och vad det är vi ska studera 

för att ha samma utgångspunkt och förståelse, i och med detta löser vi problemet med intern 

reliabilitet. Precis som vid extern reliabilitet finns det problem när det gäller sociala aspekter, det 

finns inga garantier för att vi trots allt tolkat och förstått det på exakt samma sätt, dock har vi 

alltid diskuterat tillsammans för att kunna stå för det vi säger och gör. 

 

Extern validitet är något vi kan konstatera att vi har problem med. Vi kan inte generalisera vårt 

resultat mer än till de företag som har samma förutsättningar som de företag vi har studerat. 

Anledningen till detta är att vår företagsomfattning är så liten att den inte räcker till för en bredare 

generalisering än för det område vi studerat. På grund av för lite tid har inte vi haft möjligheten 

att göra en större studie, däremot kan vår studie ligga till grund för vidare forskning med fler 

företag som kan leda till en bredare generalisering. I och med att vi studerar mestadels offentliga 

dokument och inte sociala aspekter i en organisation anser vi inte ha problem i någon större 

utsträckning när det gäller intern validitet. Vi anser att våra observationer stämmer ganska bra 

överens med de teoretiska idéer som vi utvecklat. 

2.6 Metodkritik 

Vi är medvetna om att det finns kritik och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod och Bryman (2002) tar upp några av dem i sin bok. Dels säger han att kvalitativ 
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forskning är för subjektiv och att forskarens personlighet påverkar det man anser vara viktigt och 

betydelsefullt i materialet, att kvalitativa forskningar är svåra att replikera och är därmed inte 

vetenskap, att det är svårt att generalisera en kvalitativ forskning och att det finns brist på 

transparens vilket innebär att det är svårt att se vad och hur forskaren arbetat. Som vi ovan nämnt 

är vi medvetna om denna kritik, men har med hjälp av reliabilitet och validitet försökt stärka vår 

studie. 

2.7 Källkritik 

Vi har försökt vara så källkritiska som möjligt i valet av vetenskapliga artiklar för den del som 

utgör vår teoretiska referensram. Vi har valt endast de vetenskapliga artiklarna som vi anser vara 

relevanta för vår empiriska studie och som gör att den teoretiska referensramen, den empiriska 

undersökningen och analysen med resultat får ett gemensamt sammanhängande och inte faller 

sönder i flera delar. Vi är medvetna om att vi använder oss av andrahandskällor men vi anser inte 

att detta är ett problem då de förekommer i vetenskapliga artiklar som vi även använder som 

förstahandskällor. Därför anser vi att dessa källor är tillförlitliga. Även våra elektroniska källor 

anser vi vara tillförlitliga då varje elektronisk källa är skriven av varje organisation och är inte 

någon andrahandskälla. Därför anser vi även att de är pålitliga. 

 

Vad det gäller de hållbarhetsredovisningar vi använder oss av och som representerar respektive 

företag är vi medvetna om att det skiljer i åren mellan dem. I början av vår studie fann vi inga 

hållbarhetsredovisningar som var utgivna för det senaste året för något av företagen. Vi har därför 

varit tvungna att använda oss av de hållbarhetsredovisningar som fanns för varje företag och valt 

det senaste av dem då det inte varit möjligt att hitta ett och samma år. Detta anser vi inte 

egentligen utgöra något problem då vi ämnar analysera vad och hur de redovisar sitt 

hållbarhetsarbete och inte göra en jämförelse om vad de gjort mellan företagen.  

 

Vi är också medvetna om att det inte föreligger någon reglering för textilbranschen för 

upprättningen av en hållbarhetsredovisning. Detta medför att det finns en väsentlig skillnad 

mellan företagens hållbarhetsredovisningar och att det som företagen skriver är en förskönad bild 

av deras arbete. Dessa problem kan medföra att redovisningarna inte anses vara 100 procent 

jämförbart, men det är inte något vi anser vara ett problem. Anledningen till att vi inte anser att 

det är ett problem är på grund av att syftet med vår studie bygger på att det finns en skillnad 

mellan företagens hållbarhetsredovisningar, vilket är något som vi anser vara intressant. 

2.8 Etisk diskussion 

Etik kan vara ett stort problem inom den kvalitativa forskningsmetoden och har olika stor 

betydelse beroende på val av undersökningsmetod. Då vi valt att till största del basera vår studie 

på offentliga dokument genom en dokumentstudie känner vi inte att vi strider mot några etiska 

grunder. All den information vi använt oss av från dessa dokument har blivit utgivna av 

respektive företag för offentligt bruk. På grund av att det är offentliga dokument utgivna av 

företagen har inte vi ansett det vara nödvändigt för oss att kontakta respektive företag för att få 

lov att använda detta material. Vårt syfte är också att endast använda dessa material i vår studie 

och inget annat. 
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Däremot kan det i vår kvalitativa intervju uppstå etiska problem i form av till exempel 

utlämnande av data för annat syfte som deltagaren inte gått med på. Den person vi intervjuade har 

fått kunskap om vad syftet med studien är och att den information vi fått fram från intervjun 

endast ska användas i vår studie och inte spridas till andra för andra syften. Deltagaren fick innan 

intervjun förfrågan om det var okej att vi spelade in intervjun och att syftet med det var att 

underlätta det för oss själva vid analysen av intervjun. Denna förfrågan kom upp ytterligare en 

gång innan intervjun började spelas in, deltagaren hade inga invändningar angående detta. 

Deltagaren har också begärt att själv få ta del av den information vi använt oss av från intervjun, 

vilket vi har tillmötesgått.  På detta sätt har vi försäkrat oss om att inte strida mot några etiska 

grunder, vi är dock medvetna om att missuppfattningar kan uppstå men vi har gjort det vi har 

kunnat för att undvika detta. 

2.9 Intervju 

För att orientera oss kring ämnet fick vi möjlighet att intervjua Catarina Olvenmark som är CSR-

chef på MQ. Vi genomförde en semi-strukturerad intervju där vi använde oss av en intervjuguide 

som innehöll förhållandevis specifika teman. Vi valde att använda oss av en sådan modell för att 

ge respondenten möjlighet till att tala fritt, men även för att ge intervjuaren utrymme till att 

avvika från intervjuguiden. Vi använde oss av flera olika typer av frågor som till exempel 

inledande frågor för att dels leda in respondenten på ämnet men även för att få en mer avslappnad 

stämning. Uppföljnings- och sonderingsfrågor är två andra typer av frågor som vi använde oss av 

för att få en mer fördjupad bild. En viktig del i intervjun var att vi använde oss av tystnad för att 

på så sätt få respondenten att utveckla sina svar.  

 

Respondenten hade som krav att få se intervjufrågorna i förväg, vilket vi försökte tillmötesgå 

genom att ge respondenten fem ämnesområden som vi hade för avsikt att beröra. Eftersom det 

går emot den semi-strukturerade modellen att lämna ut frågor i förväg valde vi därför att endast 

lämna ämnesområden och inte specifika frågor. Intervjun spelades in med mobiltelefoner och den 

person som inte agerade som intervjuare kontrollerade inspelningen. Intervjun genomfördes i ett 

konferensrum på MQ:s huvudkontor i Göteborg. Det upplevdes inte att det förekom några yttre 

störningar som påverkade respondenten och dennes svar. Vi vill poängtera att fokus i intervjun 

låg på företagets åsikter och inte på individens åsikter. Efter intervjun transkriberade vi den för 

att lättare kunna analysera materialet.  

 

Syftet med intervjun var att orientera oss i ämnet och därmed få en bättre kunskap om vilka delar 

i hållbarhetsredovisningen vi bör titta närmare på. Intervjun har agerat som en guide till 

dokumentstudien på så sätt att den har hjälpt oss att identifiera de delar som vi senare fokuserar 

på i dokumentstudien. Vi inser att MQ på så sätt har fått styra riktningen i dokumentstudien, men 

då de övriga företagen inte ville ställa upp på en intervju stötte vi på accessproblem tidigt i 

processen och fick därmed revidera studiens upplägg. Däremot har inte MQ påverkat 

dokumentstudien i övrigt i analysen företagen emellan.  

2.10 Dokumentstudie 

Efter en utförd kvalitativ intervju använde vi oss av utgivna hållbarhetsredovisningar för att 

kunna göra en dokumentstudie. Vår intervju, som vi nämnde tidigare, ligger till grund för vad vi 

har valt att studera i dokumentstudien. Hållbarhetsredovisningarna är officiella dokument som 
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finns utlagda på företagens hemsidor. Dokumentstudien bygger på en deskriptiv analys för varje 

företag för att sedan övergå till en komparativ analys mellan våra utvalda företag. Vi har 

fokuserat på vissa utvalda delar som vi genom intervjun identifierat som mer relevanta än andra. 

Vårt förhållningssätt har varit att fokusera på hur företagen redovisar sitt arbete och inte vad 

företagen arbetar med. Vidare har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning 

för att med hjälp av dessa data kunna komma fram till relevanta slutsatser.  
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3 Teoretisk referensram 

Under den teoretiska referensramen tar vi upp vetenskapliga artiklar som ger stöd åt vår studie 

och de ställningstaganden vi gör i vår analys och diskussion. I detta kapitel börjar vi med att ta 

upp CSR och dess utveckling för att sedan gå in på hur textilindustrin arbetar med dessa frågor. 

Vi tar även upp hur arbetet med uppförandekoden ser ut för att slutligen ge en beskrivning om 

organisationen BSCI. 

3.1 CSR 

Moneva och Archel et al. (2006) säger i sin artikel att det finns flera definitioner på 

hållbarhetsutveckling, de citerar den definition som använts i Brundtlandrapporten där det står:  

 

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs (s 123). 

 
Cooke och He (2010) refererar i sin studie till Carrol et al. som menar att trots flera år av debatter 

finns det fortfarande ingen klar definition om vad CSR egentligen innebär. Bland annat refererar 

Snider och Martin (2003) till Gray som definierar CR som: 

 

…the process of communicating the social and environmental effects of 

organizations’ economic actions to particular interest groups within society and to 

society at large (s 176). 

 

De refererar även till Kok som definierar CSR som: 

 

…the obligation of the firm to use its resources in ways to benefit society, through 

committed participation as a member of society, taking into account the society at 

large and improving welfare of society at large independent of direct gains of the 

company (s 176). 

 

Cooke och He (2010) hänvisar till Blowfield och Murray som säger att trots de olika 

definitionerna av CSR så finns det en gemensam nämnare, vilket är en tro på att företagen har ett 

samhällsansvar. 

 

Jose och Lee (2007) kom i sin studie fram till att många stora företag ser att dess miljöarbete är 

något som kontinuerligt behöver förändras och förbättras. Detta är en syn som Gray (2001) också 

delar då han i sin studie säger att nästan ingen social redovisning kan anses vara fulländad. Han 

hävdar dock att trots att den är föränderlig så finns det varken behov eller tid till att konstant 

revidera grunden i företagets ansvar, utan större fokus måste riktas till hur man redovisar sitt 

ansvarstagande. Koszewska (2010) säger också i sin studie att hur företagen redovisar sitt 

ansvarstagande är en viktig del för att kunna nå ut till kunderna. Hon hävdar att för att företagen 

ska nå ut med sitt CSR-arbete till kunderna är det några nyckelfaktorer som måste iakttas av 

företagen när de redovisar sitt CSR-arbete, 1. informationen måste möta kundens behov, 2. 

konsumenterna måste kunna lita på källan, 3. konsumenterna bör inte känna sig överväldiga av 

informationen, 4. konsumenterna måste kunna jämföra CSR-arbetet mellan olika företag.  
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3.2 Utvecklingen av CSR 

Jose och Lee (2007) refererar till Li och Rosen som säger att den ökade miljömedvetenheten ute 

hos företagen har drivits fram i två steg. Till en början var lagregleringar den största drivkraften 

som fick företagen att redovisa sitt miljöarbete, därefter blev drivkraften att man såg det som en 

konkurrensfördel. Gray (2001) hävdar att lagarna kring vad företagen måste redovisa har ökat, 

samtidigt som företagen själva väljer att redovisa mer och mer. Jose och Lee (2007) hävdar också 

att fler länder inför lagar som kräver någon sorts offentlig redovisning från företagen. Man kan se 

att det inte bara är lagregleringar som påverkar utan Cooke och He (2010) menar att en annan 

drivkraft som påverkar vad företagen väljer att redovisa är internationella och nationella 

organisationer. 

 

Snider och Martin (2003) ser att företagen övergår från att använda mer traditionella medier till 

att använda sig mer av internet när det kommer till att förmedla sitt miljöarbete. Denna teori stöds 

även av den studie som Jose och Lee (2010) hänvisar till som utfördes av KPMG där man kom 

fram till samma slutsats. Snider och Martin (2003) anser att internet skiljer sig från de 

traditionella medierna då det tillåter företag att sprida information snabbare och billigare än 

tidigare. Däremot säger de också att internet tillåter grupper att se informationen som inte är 

avsedd för dem utan är avsedd för andra intressenter. 

 

KPMG (2008) fann i sin studie, om redovisningstrender i världens största företag, att relationen 

till konsumenter och anställda är de relationer som företagen helst vill förbättra, vilket kan göras 

genom redovisning av CSR. Samma studie visade samtidigt att relationen med regeringen inte 

var lika viktig enligt företagen. 

3.3 Textilindustrin och hållbarhet 

Forman och Jørgensen (2004) refererar till Bakker och Nijhof som hävdar att textilbranschen har 

ett tryck från både lagreglering och konsumenter när det gäller redovisningen av textilföretagens 

miljöpåverkan från produktion och produkter. Detta är något som stöds av Koszewska (2010) 

som säger att trots att CSR är en utmaning för många branscher, så är det bara ett fåtal av dem 

som känner pressen från konsumenter, media och NGO:er som textilindustrin gör när det gäller 

kraven på att arbeta med CSR-frågor. Forman och Jørgensen (2004) säger vidare att responsen på 

den här efterfrågan delvis har utvecklat miljöstrategin till att hantera miljöfrågor med fokus på 

värdekedjan och livscykeln för en produkt. 

  

Forman och Jørgensen (2004) säger att genom att Bakker och Nijhof använder sig av termen 

“ansvarsfull värdekedjehantering” för olika förväntningar på företagen, så signalerar de att det 

idag inte endast är värdekedjans miljöpåverkan som är det intressanta, utan att andra aspekter så 

som sociala aspekter, yrkeshygien, säkerhet och barnarbete också lyfts fram. Detta har i sin tur 

utvecklats till det som idag kallas för hållbarhetsutveckling där det finns olika riktlinjer för hur 

man ska redovisa detta arbete. 

  

Forman och Jørgensen (2004) refererar i sin studie till Schary och Skjott-Larsen som trycker på 

att textilbranschens värdekedja är väldigt komplex då företagens produktportföljer frekvent 

skiftar. De menar även att det är på grund av många internationella organisationers inblandning, 

som involverar både u-länder och i-länder med olika kulturer, samt påverkan av olika former av 
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lagreglering. Därför säger Forman och Jørgensen (2004), baserat på Flyvbjerg, att om 

textilbranschen med dess komplexitet kan hantera en ansvarsfull värdekedjehantering, så kan 

andra branscher också göra det.  

 

Forman och Jørgensen (2004) kommer i sin studie fram till att även om textilbranschen kan 

hantera värdekedjan på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt, så sätter värdekedjans längd gränser 

för att säkerställa övervakning och kontroll på alla delar i värdekedjan. Koszewska (2010) 

bekräftar att värdekedjans längd är ett problem för textilföretagen då hon i sin studie kommer 

fram till att på grund av avsaknaden av effektiv kommunikation och tillit har textilföretagen en 

del utmaningar att arbeta med, vilka är; 1. minskad tillit till företagen, 2. illusoriska standarder, 3. 

långa värdekedjor som är svåra att hantera, 4. för många standarder som används. 

 

Koszewska (2010) säger också att konsumenternas förväntningar har en stark påverkan på 

företagets CSR-arbete och att förhållandet mellan företagets CSR-arbete och konsumenternas 

förväntningar har blivit allt viktigare idag för att kunna differentiera sig på marknaden. Ett sätt att 

göra det på är att stödja produktens värdekedja med den sociala nyttan som konsumenterna 

efterfrågar. För att göra detta måste företagen nå ut till kunderna och förmedla dess effektivitet, 

men för att lyckas med det behöver man sätta olika standarder för CSR-arbetet. 

3.4 Textilindustrin i Kina 

Många företag ställer idag krav på sina leverantörer och producenter att de ska uppnå en viss nivå 

av CSR-arbete för att företagen ska fortsätta ha sin produktion i just den fabriken. Kina innehar 

idag en stor andel av världens textilproduktion och är en huvudleverantör för många företag inom 

textilindustrin. Under senare tid har företag i Kina fått känna på en stark påtryckning från andra 

företag att ta CSR-arbetet på allvar (Cooke och He 2010). Cooke och He (2010) refererar till 

Economy, Ho och Vermeer et al. som säger att trots att Kina har en signifikant påverkan på 

världsekonomin, har de blivit stark kritiserade för sin miljöpåverkan och för sin 

produktionsreglering, likaså för andra politiska och sociala aspekter. Cooke och He (2010) 

hävdar att genom en påtryckning från både internationella och nationella håll har regeringen i 

Kina fått ett större intresse i att försöka få företagen i Kina att engagera sig i CSR-frågor. De 

refererar till CNTAC och Wang et al. som visar på att trots införandet av bland annat Trade 

Union Law, Production Safety Law och Regulations on Enterprise Minimum Wage, som alla 

innehåller CSR faktorer och CSR reglering, befinner Kina sig fortfarande i ett tidigt stadium när 

det kommer till införandet av ett komplett CSR-arbete.  

 

I sin studie refererar Cooke och He (2010) till Lai som menar att de kinesiska företagen blir 

förvirrade och avskräckta av alla de olika uppförandekoderna hos de olika MNC:erna och 

avsaknaden av en universal CSR standard. Detta medför till att kinesiska företag blir skeptiska till 

fördelarna som ett arbete med CSR medför och ser konsekvenserna av CSR som en finansiell 

kostnad och en barriär som står i vägen för handel. Detta påstår Lai vara en följd av att en stor del 

av de kinesiska företagen implementerar CSR i organisationen på grund av att MNC kunderna 

kräver det. 

 

I sin studie kom Cooke och He (2010) fram till att trots att det är få kinesiska företag som har 

implementerat ett CSR-arbete i företaget fullt ut, ännu mindre diskuterar det inom organisationen 

med medarbetare, har de allt mer börjat förstå hur viktigt det är för dem att börja arbeta med 
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CSR. De säger också att även om de har börjat implementera CSR i företagen, har de mycket 

kvar att arbeta med. I deras studie visade det sig att de kinesiska företagen som arbetar med CSR 

gör det på en väldigt ytlig nivå där endast få frågor anses vara viktiga. Cooke och He (2010) 

iakttog i sin studie att när företagen i Kina ska bestämma vilka CSR-frågor de ska engagera sig i 

har de en förmåga att ha ett externt fokus på marknadsaktiviteter. Vidare säger de att även om de 

kinesiska företagen erkänner medarbetarna som intressenter, så engagerar de sig lite i frågor 

gällande medarbetarnas arbetsförhållanden och mer i andra CSR-aspekter.  

 

Cooke och He (2010) kom också fram till att värdekedjan är fel sätt att angripa Kina i införandet 

av ett starkare CSR-arbete. Med det menar de att de kinesiska företagen inte har känt av ett 

tillräckligt starkt tryck via värdekedjan. De refererar till Peng et al. som hävdar att svårigheten i 

att få kinesiska företag att arbeta med CSR-frågor kan bero på att det finns få CSR-organisationer 

som kan påverka i Kina. Slutligen säger Cooke och He (2010) i sin studie att kinesiska företag 

har ett mycket litet intresse till att införa ett vidare CSR-arbete så länge ett CSR-arbete inte skulle 

ge ekonomiska fördelar eller att straffåtgärder för motsträvighet införs. 

 

Fang et al. (2010) har gjort en studie om varför svenska textilföretag väljer att ha kvar sin 

produktion i Kina trots ökade kostnader. De refererar till Roberts som säger att Kina länge har 

njutit av sin marknadsposition som världens billigaste produktionsland. Roberts hävdar att Kina 

har varit världens billigaste produktionsland till följd av en kombination av låga löner, minimal 

lagreglering och billig valuta, detta har i sin tur varit svårt att slå. Fang et al. (2010) hänvisar till 

McGregor som menar att Kinas position som världens billigaste produktionsland är i riskzonen 

då man ställs inför ökade tillverkningskostnader. De hänvisar också till Bradsher och Kumar et 

al. som menar att inflation, värdeökning av den kinesiska valutan, brist på yrkeskunniga arbetare 

och förändrade lagar är några faktorer som har bidragit till att tillverkningskostnaderna nu har 

ökat i Kina. Fang et al. (2010) hänvisar även till Roberts och Thermaenius som tillsammans 

menar att den lag som infördes i Kina 1 januari 2008, som krävde att alla företag skulle ge sina 

anställda förmåner så som till exempel pension och långtidsanställningar, har medfört att 

personalkostnaderna generellt har ökat. Det har även lett till en brist på arbetskraft då det även 

funnits begränsningar när det kommer till övertidsarbete.  

 

Textilindustrin är en kostnadskänslig industri där låga tillverkningskostnader är en viktig 

framgångsfaktor. Företag inom textilindustrin flyttar produktionen från ett land till ett annat i jakt 

på lägre tillverkningskostnader. Däremot funderar man på ifall företag endast söker den lägsta 

tillverkningskostnaden eller om det kan finnas andra sätt att motivera ett företag att stanna kvar 

med sin produktion i ett visst land (Fang et al. 2010). I sin studie fann Fang et al. (2010) att en 

uppfattning fanns att Kina var både bättre och säkrare än till exempel Bangladesh när det kommer 

till både CSR och kvalitet. De fann också att det finns synliga förbättringar i Kina och att CSR 

blir allt viktigare i det kinesiska samhället. Kina övergår till att både bli mer kostnads- och 

strategifokuserad. Tiden då de stora internationella företagen endast fokuserar på en låg 

tillverkningskostnad är förbi då de för att kunna konkurrera på den globala marknaden tvingas 

arbeta mer aktivt med CSR (Fang et al. 2010). 

3.5 CSR:s drivkrafter och kritik  

Cooke och He (2010) säger i sin studie att huvudanledningarna för företagen att arbeta med CSR-

frågor är för att förstärka sitt rykte, förbättra tillfredsställandet hos kunderna och minska 
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driftkostnaderna. Vidare säger de att detta leder till att ett affärsmässigt närmande antas och att 

företag anser att legala och ekonomiska ansvarstaganden är viktigare än ett etiskt och volontärt 

ansvar. På grund av detta hävdar de också att legala överensstämmelser är den största drivkraften 

för företagen och därmed bär ansvaret för påtryckningen mot ett CSR-arbete, vilket vidare 

medför att företagens uttalanden om att de arbetar med CSR-frågor har en större betydelse än 

endast tomma ord. Cooke och He (2010) fann därmed i sin studie att externa parter och 

värdekedjan inte är den största drivkraften bakom företagens CSR-aktiviteter i till exempel Kina. 

De menar också att pressen på företagen, både extern och intern, att engagera sig i CSR är 

begränsad samtidigt som att en frivillig ansats för företagen inte har någon stor effekt i det 

affärsklimat som råder i Kina. 

 

Cooke och He (2010) menar att en drivkraft bakom det ökade arbetet med CSR är den ökade 

medvetenhet om etisk konsumtion, särskilt relaterad till miljömässiga faktorer, hälsa och 

mänskliga rättigheter. En annan drivkraft menar de kommer från internationella och nationella 

organisationer. 

  

Koszewska (2010) skriver i sin artikel att företagsvärlden alltmer börjar erkänna CSR som en 

faktor som påverkar konkurrensen mellan företagen och som kan förstöra deras långsiktiga 

funktion om CSR-arbetet inte existerar. I sin artikel visar hon även hur konkurrensstrategin har 

förändrats under åren i takt med att kraven från marknaden förändrats. Hon säger att konsumenter 

idag har ändrat riktning och börjat i alltmer utsträckning fokusera på vilken påverkan varor har på 

sociala och etiska frågor. I och med denna fokusering har CSR blivit ett hett diskuterat ämne 

bland företag inom textilbranschen som i sin tur lett till en implementering av CSR-arbete i 

företagen (Koszewska 2010). 

 

I sin studie refererar Koszewska (2010) till andra tidigare gjorda studier som visar att 

konsumenterna blir allt mer villiga att betala mer för etiskt korrekta varor, vilket är en följd av att 

konsumenterna blivit allt mer engagerade i företagens affärsverksamhet vad det gäller 

produktionen av varor som ska följa etiska linjer. Vidare säger hon i sin studie att trots att 

efterfrågan på att företagen arbetar med CSR, är det fortfarande i de flesta länderna produktens 

pris och kvalitet som är de underliggande kriterierna för anskaffningen av en produkt. Detta leder 

till ett gap mellan efterfrågan av CSR-arbete i företagen och själva agerandet hos konsumenterna. 

Koszewska (2010) refererar till litteraturen där hon finner att en av anledningarna till varför detta 

gap existerar är på grund av bristen på effektiv kommunikation från företagen om deras produkter 

och CSR arbete. 

 

En stor kritik mot ett CSR-arbete är att det finns en uppfattning om att företagen tenderar att göra 

något annat än vad de säger (Moneva och Archel et al. 2006). Moneva och Archel et al. (2006) 

säger att i en traditionell affärsutveckling så är ekologiska och sociala aspekter ointressanta ur ett 

ledarperspektiv då de inte är synliga eller har en tydlig finansiell betydelse. 

 

Moneva och Archel et al. (2006) menar att det finns flera olika definitioner för vad hållbar 

utveckling innebär, de hävdar att detta leder till att de olika definitionerna gör att hållbar 

utveckling tolkas till det var och en vill att det ska betyda. Detta påstående stärker de genom att 

referera till Eden och Springett. 
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I sin artikel skriver Moneva och Archel et al. (2006) om hur redovisningen utmanar företagen att 

agera och redovisa sitt agerande och refererar till Boyce och Gray et al. som säger att 

redovisningen av arbetet för en hållbar utveckling ligger inom samma ram som redovisningen av 

andra företagsaktiviteter. De refererar vidare till Gray som säger att redovisning kan definieras 

som rätten att få information och skyldigheten att förse med information. Moneva och Archel et 

al. (2006) poängterar dock att det finns en meningsskiljaktighet när det gäller värderingen av ett 

CSR-arbete. De menar att hållbarhetsredovisning kan utnyttjas för andra syften än vad den 

egentligen är till för och kan då bli ett element för legitimering av ”status quo” som blir ett hinder 

för förändringar. Vidare säger de att en hållbarhetsredovisning är uppbyggd utifrån en bestämd 

ståndpunkt och representerar ett element som rättfärdiggör företagets position i denna konflikt. 

 

Moneva och Archel et al. (2006) kommer i sin studie fram till att ett accepterande av 

hållbarhetsredovisningar som saknar restriktiva förhållanden leder till en avslappning av det 

grundläggande syftet. Dock säger de att man också måste belysa att den nya versionen av 

riktlinjer för hållbarhet har förbättrat informationen när det gäller de ekonomiska aspekterna av 

aktiviteterna som genomförs av organisationen. 

 

Moneva och Archel et al. (2006) hävdar i sin studie att det inte räcker att förse företagen med 

CSR-modeller och lita på att företagen själva ska agera och ta sitt ansvar. Utan de menar att en 

administrativ reform behövs som kan följa företagen för att kunna avgöra om de agerar 

ansvarsfullt eller inte.   

3.6 Uppförandekod 

Social Responsible Management är ett begrepp som är vanligt förekommande inom CSR. 

Begreppet inkluderar alla de verktyg företagen använder för att kunna integrera CSR och göra 

den till en del av företagets strategi och organisation. Ett viktigt verktyg är företagens 

uppförandekod som fick sin framfart under 1980-talet (Koszewska 2010). Däremot dröjde det till 

mitten av 1990-talet innan CSR introducerades i ett av världens största produktionsländer, Kina. 

Detta skedde när MNC:s började påtvinga leverantörerna uppförandekoder i de kinesiska textil 

och klädfabrikerna (Cooke och He 2010). De flesta koder hanterar främst god affärssed, 

miljöskydds standarder och standarder gällande arbetsförhållanden. Vad som kännetecknar dessa 

koder är att de är uppförda på en frivillig basis och koderna kan därför definieras som frivilligt 

implementerade och formellt icke-bindande regler (Koszewska 2010). 

 

Det finns olika typer av koder som har kommit till på olika sätt. Dels finns det internationella 

koder som har utvecklats och förhandlats fram av internationella organisationer. Exempel på 

dessa är bland annat koden som utvecklats av OECD, Guidelines on multinational enterprises. 

Det finns även koder som har skapats av NGO:er som till exempel UN Global Compact och ISO 

14000. Internationella bolagskoder och koder som utvecklats av branschföreningar är sådana 

koder som skapats tillsammans av flera företag inom samma bransch eller företag som har en 

tvär-industriell karaktär. Exempel på en sådan kod är den av Bangladesh Garments 

Manufacturers and Exporters Association (Koszewska 2010). 
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3.7 BSCI 

BSCI är en icke-vinstdrivande organisation som startades 2002 av FTA. Organisationen skapades 

som ett gensvar till den ökade efterfrågan av gemensamma sociala riktlinjer i den globala 

värdekedjan. BSCI har för avsikt att etablera en gemensam plattform för företagen och en 

gemensam uppförandekod, men även att skapa ett gemensamt kontrollsystem för de sociala 

riktlinjerna. I denna plattform får alla medlemsföretagen vara med och ha en aktiv roll för vidare 

utveckling av BSCI:s system och service (BSCI 2011). 

 

2004 var utvecklingsfasen över och riktlinjerna började implementeras världen över. Dess uppgift 

är att hjälpa företag som vill förbättra sitt sociala arbete och BSCI hjälper nu sina 600 

medlemsländer med att förenas kring en uppförandekod, men hjälper även företagen att 

implementera denna för att skapa en mer etisk värdekedja. Genom att använda sig av en 

gemensam uppförandekod underlättar man för fabrikerna då de förhoppningsvis slipper anpassa 

fabriken och arbetsförhållandena efter flera olika koder (BSCI 2011). 

 

Företag som skriver under BCSI:s uppförandekod åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att 

implementera denna kod i företagets policy och därmed även godkänna de sociala och 

miljömässiga standarder som denna kod innehåller. Detta innebär att medlemsländerna måste 

försäkra sig om att de leverantörer de anlitar följer denna kod, men leverantörerna måste också 

försäkra sig om att även de underleverantörer man anlitar följer den bestämda koden. BSCI:s 

uppförandekod består av följande tio nyckelelement: 

 

1. Legal compliance: Följa de lagar och regleringar som är tillämpliga på industrin eller andra 

lagstadgade krav, vilket som är mest strikt.  

 

2. Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining: All personal ska ha rätt att 
organisera sig fackligt. 
 

3. Prohibition of Discrimination: Diskriminering ska inte tolereras. 

 

4. Compensation: Löner för både ordinarie arbetstid och övertid ska matchas eller överstiga den 

legala minimilönen och/eller industristandard. 

 

5. Working hours: Antalet arbetstimmar ska följa nationella lagar och industristandard och får 

inte överstiga 48 timmar ordinarie arbetstid och 12 timmar övertid. 

 

6. Workplace Health and Safety: Företaget ska tillhandahålla en säker och hälsosam 

arbetsmiljö. 

 

7. Prohibition of Child Labour: Barnarbete är förbjudet i enlighet med ILO, UN Convention 

och/eller nationella lagar. Det regelverk som är mest strikt är det som ska följas.  

 

8. Prohibition of Forced and compulsory Labour and Disciplinary Measures: Alla typer av 

tvångsarbete är förbjudna. 
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9. Environment and Safety Issues: Procedurer och standarder för avfallshantering och för 

hantering av kemikalier måste möta eller överstiga de legala kraven. 

 

10. Management Systems: En policy för socialt ansvar ska implementeras, tillsammans med ett 

system för att kunna säkerställa att kraven för denna uppförandekod följs. Det ska även etableras 

en policy för att motverka mutor och korruption som ska gälla för alla delar i företaget.  

 

Denna uppförandekod är baserad på de viktigaste internationella standarder för 

arbetsförhållanden för att skydda de anställdas rättigheter. BSCI:s huvudmål är att förbättra 

arbetsförhållandena i den globala värdekedjan världen över, vilket endast kan uppnås om det 

finns ett starkt engagemang från medlemsländerna. Därför har BSCI utformat tio principer som 

de arbetar efter. BSCI erbjuder inte bara sina medlemsländer riktlinjer för hur man ska 

implementera koden, utan de erbjuder även hjälp med praktisk hantering och olika 

kontrollverktyg. De principer BSCI rättar sig efter är följande: 

 

 Committed 

 Consistent  

 Comprehensive 

 Development oriented 

 Credible 

 Focused 

 Efficient 

 Knowledge-based 

 Collaborative 
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Figur 1 - BSCI Governance 

Bilden ovan visar hur organisationen i BSCI är uppbyggd (www.bsci-intl.org 2011).  

 

Members’ Assembly består av alla medlemmar, både ordinarie och associerade, och detta är 

kärnan i BSCI-systemet. Members’ Assembley samlas minst en gång om året. Supervisory Board 

består av BSCI:s officiella representanter som vars uppgift består av att företräda BSCI vid olika 

officiella tillfällen. Executive Office består av ett team som sköter administrationen och de 

operationella aktiviteterna för organisationen. En annan del av BSCI är Stakeholder Board som 

kan bestå av upp till tolv medlemmar som representerar olika intressentgrupper. Stakeholder 

Board initierar, godkänner och ger råd om BSCI:s policy (BSCI 2011). 
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3.8 Sammanfattning och användning av teori 

Den teoretiska referensramen bygger på definitioner av CSR och teorier om vad det är som driver 

företag att arbeta och redovisa CSR. För att påvisa att arbetet med och redovisningen av CSR är 

problematisk inom textilbranschen har vi valt att redogöra för teorier om de problem som finns. 

Vi tar bland annat upp problemet med den långa värdekedjan, som börjar i Kina och slutar i 

Sverige.  

 

Den innehåller även kritiska synpunkter mot ett CSR-arbete och vilka svårigheter som kan uppstå 

i arbetet med uppförandekoden. Vi avslutar den teoretiska referensramen genom att redogöra för 

organisationen BSCI och dennes uppförandekod, vilken är den som tre av våra fyra utvalda 

företag använder sig av. 

 

Vi avser att använda oss av den teoretiska referensramen för att antingen styrka eller invända mot 

det som företagen påstår i vår analys och diskussion.  
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4 Presentation av intervjun 

Här gör vi en kort återberättelse för den intervju vi gjort med MQ:s CSR- och HR-chef. Intervjun 

genomfördes endast för att vi skulle få möjlighet att orientera oss i ämnet och ligger därmed inte 

till grund för vår dokumentstudie.   

 

Vi fick möjlighet att göra en intervju med Catarina Olvenmark som är CSR- och HR-chef på MQ. 

Olvenmark har haft positionen som CSR-chef i drygt ett år men har varit anställd på MQ sedan 

2007. 

 

Organisationen i MQ, kring hållbarhetsarbetet, ser ut som så att de har en CSR-avdelning som 

arbetar med MQ:s hållbarhetsstrategi. De har däremot ingen specifik avdelning som är tillsatt för 

att arbeta med själva hållbarhetsredovisningen. MQ har i år lämnat ut sin första 

hållbarhetsredovisning och Olvenmark berättar att i och med att MQ börsintroducerades under 

2010 har deras intressentgrupp utökats med aktieägare. Hon berättar även att MQ har arbetat med 

CSR-frågor tidigare, men att det inte har varit i den form som de gör nu och att formen troligtvis 

kommer att ändras i framtiden då allt är föränderligt. De har idag valt att göra 

hållbarhetsredovisningen så pass omfattande som den behöver vara, men också så pass lättläst att 

alla kan läsa den. 

 

Det framgick under intervjun att MQ:s syfte med sin hållbarhetsredovisning är att skapa 

förtroende. De anser att de har en trovärdig strategi med klara målsättningar och att förtroendet 

skapas genom att de öppet redovisar vilka målsättningar de har, men att de även redovisar när de 

inte uppnår sina målsättningar. Olvenmark berättar att deras hållbarhetsredovisning främst riktar 

sig till deras aktieägare, men att den även riktar sig till deras medarbetare, kunder och 

leverantörer. Olvenmark ser att MQ:s hållbarhetsredovisning inte kan ses som ett PR-trick av den 

anledningen att de faktiskt redovisar det som de inte är bra på också. 

 

Olvenmark berättar att hon tror att det som MQ anser är viktigt idag successivt kommer att 

ändras och att omvärldens krav också kommer att ändras successivt. De delar som de fokuserar 

på är de delar som är viktiga för marknaden och för deras aktieägare. Hon tar upp som exempel 

att om deras aktieägare anser att det är viktigt att de ska redovisa att de har en minskad 

miljöpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp så måste de göra det. Vad man väljer att ta med i 

sin hållbarhetsredovisning påverkas självklart av vilken bransch man är aktiv inom menar 

Olvenmark. Hon ser därför att det för MQ är viktigt att fokusera på det som har att göra med 

transporter, utveckling av hållbara material och arbetsförhållandena i fabrikerna. 

  

Olvenmark berättar att deras CSR-avdelning arbetar direkt med deras processer i produktion och 

deras leverantörer. De ser över att de har rätt leverantörer och att leverantörerna arbetar utifrån 

bra sociala villkor. Hon berättar vidare att många av deras målsättningar handlar om hur 

fabriksarbetarna har det hos de fabriker där de lägger sin order och det är därför viktigt för dem 

att säkerställa att arbetarna har bra sociala villkor. Det handlar dock inte bara om att säkerställa 

arbetsmiljön, utan det handlar även om att säkerställa att produktionen sker på ett sätt som 

minskar miljöpåverkan och att de inte använder kemikalier som inte är tillåtna. 

 

Hon berättar även att MQ arbetar mycket för att integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen. 

Det framgår att det är viktigt för dem att alla medarbetare, både på huvudkontoret och i butikerna, 
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är engagerade och kunniga när det kommer till hållbarhetsstrategin. Hon berättar att de förmedlar 

deras CSR-arbete genom deras intranät, som är deras interna organisationskanal, och genom 

personalmöten. Olvenmark tror att, har de inte engagerade medarbetare som kan känna stolthet 

för MQ och för det arbete som de gör, kommer de inte komma särskilt långt när det gäller CSR-

frågor och de målsättningar de har. Hon ser också att på grund av att de arbetar mycket med att 

ha engagerade medarbetare så har CSR blivit mer naturligt att prata om internt och därmed har 

det blivit mer naturligt för MQ att interagera HR och CSR. 

  

Ett problem är dock, som Olvenmark ser det, att kunden inte är tillräckligt medveten och 

informerad. Efterfrågan av kläder som är gjorda av mer hållbara material, så som ekologisk 

bomull, är inte tillräckligt stor. Hon ser att de skulle kunna ha ett mycket större utbud av kläder 

som är gjorda av ekologisk bomull, men kunderna är inte intresserade och är inte beredda att 

betala lite mer för dessa kläder. Därför tycker hon att det är viktigt att medarbetarna är 

engagerade och kunniga så att de kan hjälpa till och informera kunden. Olvenmarks förhoppning 

om framtiden är att det så småningom inte kommer att finnas ett val för kunden, alltså att alla 

kläder i hela textilindustrin kommer att bestå av hållbara material. 

 

MQ har inte bara egna varumärken i sina butiker utan de har även externa varumärken. 

Olvenmark berättar att de inte utesluter någon av dessa leverantörer på grund av att de inte har en 

stark hållbarhetsstrategi, utan de arbetar för att påverka dessa leverantörer mot att vilja arbeta 

med detta. Hon menar att de samarbetar hellre än väljer bort, men att de med jämna mellanrum 

ser över sin varumärkesplattform. 
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5 Analys av intervjun 

Under denna analys redogör vi för vilka slutsatser vi kan dra från intervjun med MQ:s HR- och 

CSR-chef. 

 

Det blev tidigt i intervjun tydligt vilka delar i hållbarhetsarbetet som MQ har valt att fokusera på, 

men även varför man har valt att fokusera på dessa. De tre största delarna i 

hållbarhetsredovisningen, som vi uppfattade det, är hur man arbetar med att förbättra 

arbetsförhållandena för de som arbetar i produktionen, hur man arbetar för att öka andelen 

hållbara material och hur man arbetar för att minska miljöpåverkan från sina transporter. Vi 

förstår utifrån intervjun att det är just dessa delar som är viktiga för textilbranschen att jobba med 

och att det är där man känner att man kan göra skillnad. Olvenmark pratar en del om deras arbete 

med leverantörerna och hur viktigt det är för MQ att försäkra sig om att arbetsförhållandena hos 

leverantörerna är goda, men även att leverantörernas omgivning inte påverkas negativt av deras 

produktion. Hon tar också upp frågan om hållbara material och berättar att om efterfrågan fanns 

skulle de ha ett ännu större utbud än vad de har idag. Olvenmark nämner även att transporter är 

en viktig fråga för aktieägarna. 

 

Vi har också uppfattat att aktieägarna har en viktig roll när det kommer till själva utformningen 

av hållbarhetsredovisningen, till exempel som vi nämnde ovan när det kommer till frågan om 

transporter. Olvenmark säger dock att man även riktar sig till kunderna men säger senare att 

kunderna inte är intresserade av hållbarhet då de saknar kunskap om hållbarhetsarbetet. Trots 

detta säger hon att de även försöker nå ut till kunderna då de är en viktig del för att 

textilbranschen ska kunna utvecklas i hållbarhetsarbetet och arbeta mer med hållbara material. 

Olvenmark säger i intervjun att hållbarhetsarbetet är föränderligt i och med att omvärldens krav 

är föränderliga, med det förstår vi att de önskar att kundernas krav förändrades så deras arbete 

med hållbarhet också förändrades mot ett ännu större arbete mot kundens önskan och inte endast 

aktieägarnas. Därför är det också viktigt för MQ, säger Olvenmark, att utbilda och integrera 

hållbarhetsarbetet inom företaget och framförallt för säljarna i butik då det är dem som kan 

påverka kunden mest. 

 

Som vi kan se framgår det klart och tydligt att för MQ ligger det viktigaste och största arbetet 

med hållbarhet i arbetet med leverantörerna, hållbara material och transporter. I och med detta 

kommer vi vidare i dokumentstudie inrikta oss på just dessa områden, men för att försäkra oss om 

att dessa områden också är viktiga för övriga företag har vi tittat i deras hållbarhetsredovisningar. 

Utifrån övriga företags hållbarhetsredovisningar har vi kunnat stärka valet av områden och 

konstatera att uppförandekod, hållbara material och transporter även anses vara viktiga delar hos 

dessa företag. 
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6 Presentation av företagens hållbarhetsredovisningar 

I detta kapitel studerar vi våra valda företag och deras hållbarhetsredovisningar. Vi har valt att 

med hjälp av intervjun inrikta oss på tre huvuddelar, uppförandekod, hållbara material och 

transporter, som vi här gör en deskriptiv analys av. Den deskriptiva analysen görs i fyra delar, 

företag för företag.  

6.1 KappAhl (Hållbarhetsredovisning, 2008) 

KappAhls vision är att bli den ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden för 

kundgruppen 30-50 år. KappAhl började arbeta med miljöfrågor 1993 och det har sedan dess 

utvecklats mer och mer till ett helt CSR-arbete. KappAhl skriver i sin hållbarhetsredovisning att 

de riktar sig främst mot kunder, medarbetare, investerare och ägare. KappAhl skriver att deras 

främsta verksamhetsrisker ligger inom miljö och socialt ansvar som är kopplade till deras 

tillverkning av kläder som huvudsakligen sker i Kina. KappAhl är sedan 2004 medlemmar i 

BSCI, men var redan 2002, tillsammans med FTA, med och tog fram uppförandekoder för det 

som kom att bli BSCI. 

  

I sitt arbete med CSR väljer KappAhl att inrikta sig på tre huvudområden, uppförandekoder, 

miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy. De skriver att de har en långsiktig planering och ett långsiktigt 

mål med hållbar utveckling och att CSR-arbetet är väl förankrat i ledningen och i övrig 

verksamhet. KappAhl redovisar att deras arbete löper genom hela flödet som de påverkar, det vill 

säga från design, produktion, transporter och lager till butik. Vidare skriver de också att det 

operativa arbetet med CSR leds av funktioner inom varje del av flödet och att dessa funktioner 

finns representerade i både koncernledningen och styrelsen. 

 

KappAhl har i sin hållbarhetsredovisning en intervju med deras VD Christian W. Jansson. Där 

säger han att de som företag inte har ett större moraliskt ansvar än andra samhällsmedborgare, 

han säger även att de inte ska ta ett större ansvar än det som naturligt tillkommer dem. Vidare 

säger han, som svar på frågan om varför KappAhl jobbar med CSR, att den primära drivkraften 

är den höga moraliska uppfattningen som finns hos dem. Han säger att de inte behöver svara upp 

till det externa trycket då den redan finns internt, men att de ständigt måste fråga sig vad som är 

relevant eller inte. Med det menar han att det finns folk som anser att de som företag ska ta 

ansvar för bomullsodlingen i Uzbekistan och hela vägen framåt men att han själv anser att det 

inte går för då börjar det övergå till jordbrukspolitik och det ligger inte hos dem. Intervjun går 

vidare med frågan om hur involverad han själv är i arbetet och han svarar att han inte är med mer 

än att han pratar med berörda med jämna mellanrum och att arbetet med CSR-frågor ska drivas i 

organisationen där kunskapen är som störst. Under intervjun frågas det även vilken betydelse 

CSR-arbetet har för lönsamheten och han svarar då att de skulle utfört arbetet ändå. Han säger 

också att om de däremot hade struntat i det här hade det förmodligen påverkat varumärket 

negativt. 

 

I slutet av sin hållbarhetsredovisning har KappAhl med två olika omdömen om deras CSR-arbete. 

Anna Nilsson som är chef för etik- och miljöanalys på Swedbank Robour säger:  
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Vi ser fram emot en utökad redovisning av resultatet av miljöarbetet, personalarbetet 

samt nyckeltal kring leverantörsuppföljningsarbete och hur väl leverantörerna 

efterlever uppförandekoden (s. 25). 

 

Mikail Süld som är revisionsledare på SP Certifiering säger: 

 

Vad som kan bli bättre är att föra ut detta i organisationen, framför allt till butikerna 

där man kan känna sig tryggare i allt som görs inom miljöområdet (s. 25). 

6.1.1 Uppförandekod 

KappAhl skriver att de som företag vill bara sälja plagg som är tillverkade under acceptabla 

förhållanden. I och med att de är medlemmar i BSCI är de skyldiga att följa BSCI:s gemensamma 

uppförandekod. Idag följer KappAhls samtliga 198 leverantörer samma uppförandekod. KappAhl 

redovisar att BSCI anordnar informations- och utbildningsdagar för medlemmarna, leverantörer 

och inspektörer. BSCI har ett kontrollsystem för att följa upp att koden efterföljs av 

leverantörerna, detta anser inte KappAhl är tillräckligt och har därför själva ett system med egna 

inspektioner. KappAhls uppförandekod för varje leverantör utgår från produktionslandets lokala 

lagstiftning och blir den minimikrav som leverantörerna ska följa. 

 

KappAhl har idag ett tätare leverantörssamarbete för att på så sätt kunna avgöra om de följer de 

givna uppförandekoderna. När de behöver en ny leverantör gör de en inspektion av dess 

produktionsenheter för att se om de motsvarar kraven, detta gör de innan leverantören kontaktas. 

KappAhl skriver att de har dragit ner på leverantörer för att kunna få en tätare kontakt med dem 

trots att de ligger i en expansionsfas. Detta medför, skriver KappAhl, att de leverantörer de har är 

ännu mer villiga att följa de uppsatta reglerna då de får ut något konkret av det, som till exempel 

en större order. De skriver också att leverantörsföretagen har börjat inse att det generellt sett har 

blivit en konkurrensfördel att följa dessa koder. 

 

Sedan 2008 har KappAhl en ny miljökod. Syftet med denna kod är att kunna granska leverantörer 

som har en egen våtprocess. Leverantörer som har en våtprocess är de som producerar hela 

plagget, från garn till färdig produkt. Koden består av tre olika delar, kemikalier, avfall och 

vatten. Med hjälp av koden vill de kunna säkerställa eller minimera hur mycket vatten som går åt 

till färgning och hur vattnet sedan rensas innan utsläpp. De har därför utfört utbildningar och 

pilotprojekt i exempelvis Kina och tanken är att de ska fortsätta arbeta med detta, speciellt i 

Indien och Bangladesh. 

 

KappAhl har inga egna fabriker, men har egna kontor i varje produktionsland. Personalen på 

dessa kontor arbetar bland annat med kvalitetskontroll av varje order under produktion, de arbetar 

också med att besöka leverantörerna regelbundet, samt med KappAhls uppförandekod. 

6.1.2 Hållbara material 

KappAhl redovisar att de är måna om att de kläder de säljer är så miljö- och människovänliga 

som möjligt. För att kunna garantera detta har de tagit fram en så kallad Test and Manufactoring 

Guide som leverantörerna åtagit sig att följa och som KappAhls kvalitetskontrollanter och 

leverantörer får utbildningar i. De har även startat ett projekt som heter No risk för att få full 
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kontroll på kemikalierna i produktionen som KappAhl skriver annars inte syns på plaggen. 

Genom projektet No risk anser KappAhl att de kan kontrollera ledet bakom sina leverantörer, 

varifrån de köper in sina tyger och kemikalier. För att hålla sig uppdaterade inom 

kemikalieområdet deltar KappAhl i den så kallade Kemikaliegruppen som leds av Swerea IVF. 

  

KappAhl skriver att de har sedan länge jobbat med miljö- och hälsomärkta kläder, men att det 

inte är förens på senare tid de har märkt ett ökat intresse från kunderna. Märkningar de använder 

på sina kläder som är miljö- och hälsoframtagna är Öko-Tex Standard 100, EU-blomman, 

Organic Cotton och Organic Linen. Dessa märken är tänkta att ha samma höga modegrad som 

resten av KappAhls sortiment och detta är enligt KappAhl för att de ska kunna nå framgång. 

Sedan 2008 är KappAhl Öko-Tex-certifierade vilket innebär att KappAhl har rätt att 

marknadsföra märkningen. Sedan 2007 handlar KappAhl in sin egna certifierade ekologiska 

bomull som är spårbar ända tillbaka till bonden. Målet för 2008 var att sex miljoner av KappAhls 

plagg skulle ha något av dessa miljö- och hälsomärkningar, vilket motsvarar 10 procent av alla 

KappAhls plagg. 

  

Ett annat sätt KappAhl valt att ta sig an arbetet med dessa miljö- och hälsoproblem på är genom 

att ge kunderna tvättråd och tog 2008 fram en skrift som de kallar för Tvätta rätt!. KappAhl 

redovisar att deras klimatstudie av kläder har belyst att skötsel av kläderna påverkar 

koldioxidutsläppet. 2008 genomförde KappAhl en studie för att få en bättre bild av hur 

klädtillverkningen påverkar klimatet genom hela livscykeln, från garntillverkningen till dess att 

plagget kasseras. Utifrån denna analys är KappAhls syfte att arbete mer med de delar som 

klimatpåverkan gör störst effekt. 

6.1.3 Transport 

KappAhl redovisar att: 

 

 KappAhl ska vara, och uppfattas som, ett av branschens mest miljömedvetna företag 

(s 15). 

 

1999 certifierades KappAhl enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och blev där med den 

första modekedjan i världen som certifierats enligt dem. KappAhl skriver att idag omfattar 

miljöledningssystemet hela varuflödeskedjan och att deras långsiktiga ambition är att hela 

verksamheten ska ingå i systemet. KappAhl använder sig av ett system som de kallar för SAM 

för planering och uppföljning inom säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Samtidigt har det utbildat 

flera nya interna miljörevisorer. 

 

I sin hållbarhetsredovisning skriver KappAhl att när det gäller deras varutransporter arbetar de 

med att transportera så mycket gods som möjligt i mindre miljöbelastande transportmedel. De 

arbetar även mycket med att föra diskussioner med speditörer kring bränslen och motorer, 

samlastningar med andra företag inom branschen och med effektiv ruttplanering. I slutet av 2008 

gick KappAhl med i projektet Clean Shipping, vilket är ett samarbete mellan transportköpare för 

att kunna sätta press på rederierna att minska sin miljöpåverkan. Detta skriver KappAhl skärper 

på allvar deras miljöpåverkan på sjötransporterna som de tidigare glömt bort lite. 

 

KappAhl klimatkompenserar för de mest frekventa medarbetarnas tjänsteresor med flyg och 
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säger sig därmed vara de första i norden inom branschen att arbeta med detta. 

Klimatkompenseringen sker med vindkraftverk som KappAhl skriver ska ge el till 250 stycken 

småföretag inom textilbranschen i Tamil Nadu, Indien. Detta projekt är ett så kallat CDM- 

projekt och är certifierat av FN under Kyotoprotokollet. KappAhl redogör att de för 2007/2008 

klimatkompenserade för 200 000 kronor och att de inför kommande år tänkt fortsätta 

klimatkompensera. 

6.2 Lindex (Hållbarhetsredovisning, 2009) 

Lindex säger sig vara en av norra Europas ledande modekedja med en affärsidé som innebär att 

erbjuda inspirerande prisvärt mode. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, vilket också är 

staden där man öppnade sin första butik 1954. Hållbarhetsredovisningen för 2009 var den fjärde 

som Lindex gav ut. 

  

Lindex hållbarhetsredovisning, eller CSR-rapport som de själva kallar den, fokuserar på miljö, 

etik, socialt ansvar och mänskliga rättigheter och olika aspekter kring detta. Valet om vad man 

väljer att ta med i redovisningen skriver de bygger på både GRI:s principer men även på 

synpunkter från olika intressenter. Lindex VD Göran Bille skriver att de arbetar med hållbarhet 

integrerat i den dagliga verksamheten och att de även agerar hållbart när det kommer till att driva 

affärer. Under 2009 initierade Lindex en energijakt som syftar till att minska energiförbrukningen 

i organisationen. De förklarar att målet med energijakten är att under en två års period minska 

energiförbrukningen med 10 procent. Bille anser att företaget har kommit långt i sitt arbete med 

hållbarhet och han är stolt över att deras arbete ger resultat. Sara Winroth, Lindex miljöchef, 

skriver att de också har haft ett stort fokus på vattenfrågan och då implementerat en ny miljökod 

hos sina leverantörer med egna våtprocesser. Hon påpekar också att de under 2009 har börjat ta 

fram ett nytt IT-system som ska kunna underlätta i dialogerna med leverantörerna gällande bland 

annat uppförandekoden. Winroth tar upp att det har dokumenterats att det finns vissa delar i 

implementeringen av uppförandekoden som inte har fungerat som man hade önskat och att man 

kommer att arbeta vidare för förbättringar.  

6.2.1 Uppförandekod 

Sedan 2004 är Lindex medlemmar i BSCI och använder därmed samma uppförandekod som 450 

andra företag. De anser att detta medför en rad positiva effekter för såväl Lindex som köpare, 

som för fabrikerna och leverantörerna. En gemensam kod, anser de, medför större gehör hos 

leverantörer och fabriksägare då de har en större köpkraft bakom deras krav än vad de har som 

enskilt företag. Vilket de i sin tur tror kan medföra att möjligheterna för att kunna påverka 

fabrikerna i en positiv inriktning ökar. Lindex skriver också att en gemensam kod underlättar för 

fabrikerna och ifall en fabrik ser till att ha bra arbetsförhållanden har de per automatik hundratals 

BSCI-medlemsföretag som potentiella kunder. 

 

Lindex redovisar att deras arbete idag ser lite annorlunda ut jämfört med hur det såg ut förr. 

Tidigare arbetade de mest med inspektioner och kontroller, medan fokus idag ligger på att utbilda 

och coacha den enskilda fabriken. De skriver att deras mål med detta är att fabrikerna ska komma 

så långt att de självmant arbetar för att förbättra arbetsförhållandena, utan ständiga påtryckningar 

från Lindex. Vidare skriver Lindex att fabrikernas angelägenhet är helt avgörande för hur hållbart 
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förbättringsarbetet blir i längden. Lindex skriver också att de märker att leverantörernas intresse 

ökar och att de idag är mer engagerade och delaktiga. 

 

Förutom att Lindex egna CSR-medarbetare besöker fabrikerna så berättar de att de har 26 

kvalitetskontrollanter som regelbundet är i fabrikerna. Kontrollanterna, som ska se över 

sömnadskvaliteten, ser även över den synliga arbetsmiljön. De ser till exempel över så att det inte 

finns några barn som arbetar i fabriken, vilket skulle gå emot den antagna uppförandekoden. 

Lindex skriver också att om de får två likvärdiga offerter från två olika leverantörer så är det 

uppförandekodnivån som avgör vilken leverantör man väljer. 

6.2.2 Hållbara material 

Lindex redovisar att de vill bidra till att minska den negativa miljöpåverkan som bomullsodlingen 

har. De redovisar för två sätt som de har tänkt göra detta på, dels genom att förbättra den 

konventionella bomullsodlingen, men också genom att främja ekologisk bomull och använda den 

till Lindex produkter. Lindex tar upp att de är medlemmar i BCI för att bidra till en förbättring 

när det kommer till odlingen av den konventionella bomullen. BCI har som mål att få den 

konventionella bomullsodlingen att bli mindre skadlig för miljön och för människorna som 

arbetar med den. 

 

I redovisningen tar Lindex upp att de har använt sig av ekologiskt odlad bomull sedan 2007 och 

det ska finnas ett utbud av ekologisk bomull på alla avdelningar. Deras plagg bestående av 

ekologisk bomull är märkta Organic Cotton by Lindex. De redovisar vidare att de även är 

medlemmar i organisationen Organic Exchange, vars uppgift är att främja ekologisk 

bomullsodling. De redovisar även att all ekologisk bomull som de använder sig av är certifierad 

av det internationella certifieringsorganet Control Union. 

 

Lindex tar även upp att en stor miljöpåverkan sker när plaggen har nått konsumenterna. De ger 

sedan några förslag på hur man som konsument kan hantera sina plagg för att minska sin 

miljöpåverkan. Lindex råder sina konsumenter att tvätta i en låg temperatur och att undvika att 

torktumla sina kläder. Denna rekommendation sker både i hållbarhetsredovisningen och i 

plaggens tvättrådsetikett. 

 

Lindex identifierar fler problem som uppstår vid produktionen. De skriver att det är viktigt att 

kemikalier och avfall hanteras på rätt sätt för att minimera skadan på miljön. De skriver också att 

den största miljöpåverkan vid textilproduktion sker vid våtprocesser, som till exempel färgning. 

Lindex redogör sedan för att de arbetar med att påverka sina leverantörer och att de under 2009 

börjat arbeta med en ny miljöuppförandekod som bland annat innehåller krav på vattenhantering 

och kemikaliehantering. 

6.2.3 Transport 

I sin hållbarhetsredovisning redovisar Lindex att de har en långsiktig strävan att minska 

företagets totala koldioxidutsläpp. Då den huvudsakliga produktionen är förlagd till Asien och det 

då krävs långa transporter, anser Lindex att det är viktigt att samarbeta med andra företag i 

branschen och med transportörerna för att uppnå kostnadseffektiva, pålitliga och miljömässigt 

fördelaktiga transporter. De anger i sin redovisning att de i huvudsak använder sig av 
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båttransporter, men att dessa transporter inte alltid är så miljövänliga som man kan tro. Lindex 

engagerar sig tillsammans med andra företag i något som heter Clean Shipping Project. Projektet 

går ut på att registrera rederiers fartyg i en databas för att lättare kunna välja rätt sjötransport som 

har en mindre miljöpåverkan. Lindex hoppas att fler rederier ansluter sig till projektet och det ska 

kunna bli ett bra verktyg för att värdera olika rederier ur ett miljöperspektiv vid 

transportupphandlingar. 

  

Under året har Lindex även arbetat med att minska antalet tjänsteresor. De redovisar att inför 

varje tjänsteresa ska medarbetaren överväga om det finns alternativa mötestekniker som kan 

användas istället, som till exempel telefon eller videokonferens. Vidare berättar de att för alla 

tjänsteresor ska en miljöhänsyn beaktas och för resor som är kortare än sex timmar ska tåg väljas 

som transportmedel. De redovisar även för hur de är anslutna till en bilpool med miljöklassade 

bilar och att de uppmuntrar sina medarbetare med tjänstebil att välja en miljöklassad bil genom 

ett ekonomiskt påslag. 

 

Lindex redovisar att under 2009 har endast 2,7 procent av alla varor transporterats med flyg eller 

med kombinationer av sjö och flyg. De berättar också att det är en stor minskning jämfört med 

föregående år då andelen låg på 4 procent. Vidare berättar de att minska andelen flygfrakt har 

varit en viktig fråga 

6.3 MQ (Hållbarhetsredovisning, 2010) 

MQ är ett etablerat företag med drygt 50 år i branschen. De säger sig vara en av Sveriges ledande 

varumärkeskedjor med en blandning av egna och externa varumärken. MQ:s affärsidé är att 

erbjuda ett hållbart mode som passar för det urbana livet. Företaget börsintroducerades under 

2010 och i år gav MQ ut sin första hållbarhetsredovisning. 

  

MQ börjar sin hållbarhetsredovisning med att säga att:  

 

...syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQ:s olika intressenter en 

transparent beskrivning avseende MQ:s arbete med hållbarhetsfrågor (s 1). 

 

Johan Elfner, VD för MQ Retail AB, säger att de genom att arbeta med hållbarhetsfrågor minskar 

affärsrisken, men även att de ökar förutsättningarna för lönsamhet. Han anser också att ett sådant 

arbete utvecklar deras verksamhet och därmed stärker varumärket. De erkänner att de precis har 

påbörjat en resa och har en lång väg framför sig. MQ skriver också att de anser att det är viktigt 

att företaget agerar ansvarfullt i alla sammanhang och att det är viktigt att de som företag har 

tydliga etiska riktlinjer för den dagliga verksamheten. Företaget har en policy för affärsetik som 

innebär att MQ ska drivas med både lönsamhet och god etik. 

6.3.1 Uppförandekod 

MQ har, som så många andra produktionsföretag, tidigare haft sin produktion i Europa men har 

under en längre tid flyttat sin produktion till Asien. De ser att när man väljer att lägga sin 

produktion i länder där utmaningarna kring arbetsvillkor och miljö är som störst, ökar MQ:s 

ansvar som köpare. Ett krav som MQ ställer på sina leverantörer är att de ska leva upp till 

företagets uppförandekod, något som de förbinder sig till när de ingår avtal med MQ. Sedan 2007 
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är MQ medlem i BSCI och använder sig därför av BSCI:s gemensamma uppförandekod och de 

gemensamma bedömnings- och uppföljningssystemen. MQ kontrollerar och utvärderar att 

leverantörerna lever upp till uppförandekoden genom externa och interna revisioner, vilket också 

är ett krav genom medlemskapet i BSCI. En del i medlemskapet innebär att MQ har åtagit sig att 

utföra externa kontroller av 70 procent av inköpsvärdet. MQ redovisar dock att de är medvetna 

om att det sker omfattande försök till fusk vid revisionerna, därför ser MQ att det finns ett stort 

värde i ett intimt och förtroendebyggande samarbete med ett fåtal leverantörer. 

 

De utmaningar som MQ ser med hållbarhetsarbetet är att kunna säkerställa att de anställda hos 

leverantörerna har korrekt lön, rimlig arbetstid, betald övertid och möjlighet att vara fackligt 

anslutna. De erkänner dock att övertidsproblematiken med stora övertidsuttag inte kan läggas helt 

på leverantörerna, utan att det sker på grund av en bristande planering hos både leverantörer och 

köpare. MQ skriver att det krävs kompetens utveckling hos leverantörerna för att kunna påverka 

mot förbättrade arbetsvillkor och en minskad miljöpåverkan. 

 

MQ har under de senaste åren genomfört omfattande förändringar i organisationen och deras 

arbetssätt. Syftet med det skriver de är att skapa bättre och närmare relationer med sina 

leverantörer samt en bättre framförhållning både internt och för sina leverantörer. 

6.3.2 Hållbara material 

MQ redovisar i sin hållbarhetsredovisning att de arbetar för att utveckla sitt sortiment med 

hållbara material och att de vill minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för 

mer hållbara material. De redogör för att de har valt tre vägar framåt för att kunna leva upp till 

åtagandet om en ansvarsfull produktion. Dessa vägar är att minska andelen bomull, öka andelen 

ekologisk bomull och att öka andelen hållbara material. 

  

MQ har som mål att till år 2015 ha minskat andelen bomull som säljs från 72 procent till 50 

procent. I målet ingår också att av de 50 procenten ska minst hälften bestå av ekologiskt odlad 

bomull. De skriver att endast en procent av dagens bomullsproduktion består av ekologiskt odlad 

bomull, vilket de inte anser är tillräckligt. MQ anser att en ökad användning av ekologiskt odlad 

bomull kommer att kraftigt reducera användningen av farliga kemikalier. Det är den här strävan 

mot mer hållbara material som är MQ:s huvudstrategi för att minska miljöpåverkan i hela 

leverantörsledet. MQ anser att en av textilbranschens stora utmaningar är att det går åt mycket 

vatten och kemikalier för att producera textilier, framför allt bomull. De berättar även att de är 

med i en svensk branschinitiativ, kallad STWI, som arbetar med att utveckla riktlinjer för 

vattenhantering i produktionskedjan mellan syfabrik och butik. Initiativet vägleder 

medlemmarnas leverantör till att göra rätt i vattenfrågor där målet är att minimera 

vattenanvändningen och att göra befintligt vatten renare. 

6.3.3 Transport 

MQ börjar med att säga att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och därför 

är målsättningen att minska användningen av fossila bränslen en av MQ:s viktigaste. För att 

kunna minska koldioxidutsläppen ser MQ över hur varorna fraktas och väljer därför att öka 

andelen transporter som sker med båt istället för flyg. MQ redogör för att de under 2009 

minskade antalet flygtransporter med 37 procent och att de under 2010 även använt sig av tåg 
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som transportmedel från Asien. De berättar också att de, genom att lägga en större fokus på 

transportförbättringar redan i planeringsstadiet av kollektionsarbetet, får mer tid till att också 

miljöanpassa transporterna. MQ arbetar med att ifrågasätta varje flygtransport för att på så sätt få 

kontroll över antalet flygtransporter. Varje flygtransport kräver numera ett godkännande från 

MQ:s VD, Design- och Inköpschef eller Affärsområdeschef. De anser att de tidigare har haft en 

ogenomtänkt användning av flygtransporter som inte har varit försvarbar, varken ekonomiskt 

eller miljömässigt, och de tror att ändrade rutiner kommer att pressa ner utsläppen ännu mer. 

 

MQ tar även upp att det inte bara är de internationella transporterna som är av betydelse, utan att 

man även ser att transporterna mellan lager och butik är av stor betydelse för de totala 

koldioxidutsläppen. Under 2010 omorganiserade MQ sina lager i Sverige för att effektivisera 

dessa transporter och omorganisationen resulterade i 40 procent färre transporter till framför allt 

butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

  

MQ redovisar att under 2009 har andelen flygtransporter varit 24 procent och att målet för 2015 

är att andelen flygtransporter ska vara ner på 10 procent. 

6.4 Hennes & Mauritz (Hållbarhetsredovisning, 2009) 

H&M skriver att hos H&M är det stil du får, men att det inte är slutet av historien då de har 

ansvar gentemot människor och jorden. De säger att bakom kulisserna arbetar de hårt med att få 

din stil ansvarfull på de sätt som stämmer överens med omgivningens behov, detta för att bra stil 

är också i behov av substans. 

  

H&M skriver att de utvecklade sin nya hållbarhetsstrategi 2008 och började följa den under 2009. 

Den nya strategin har lett till att istället för att ha en CSR-avdelning, där all arbete med hållbarhet 

utgår ifrån, arbetar de nu istället utifrån varje enskild avdelning som får stöd, guidning och 

rådgivning av CSR-avdelningen. Hållbarhet för H&M täcker tre områden, människor, jorden och 

vinst. De skriver att de tror att dessa tre områden är sammanlänkade och att de därför måste 

behandlas var och en för sig. 

 

H&M har en hållbarhetsvision och en hållbarhetspolicy som de vill uppnå genom att definiera 

långsiktiga mål som en del i sin hållbarhetsstrategi. H&M:s hållbarhetsvision är:  

 

H&M’s business operations shall be run in a way that is economically, socially and 

environmentally sustainable. By sustainable we mean that the needs of both present 

and future generations must be fulfilled (s. 4).  

 

H&M:s hållbarhetspolicy är: 

 

H&M’s business concept is to offer fashion and quality at the best price. Quality also 

means that the products have to be manufactured in a way that is environmentally 

and socially sustainable. Like all H&M’s activity, our CSR work is based on a drive 

for continuous improvement (s. 4).  

 

H&M:s VD Karl-Johan Persson säger i hållbarhetsredovisningen att om de ska fortsätta vara ett 

framgångsrikt företag måste de integrera ett hållbart tänkande i allt de gör. Vidare säger han att 
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deras ambition är att etablera mål och ageranden i alla sina enheter för att själva kunna förbättra 

sin hållbara utveckling. Karl-Johan Persson säger att precis som allt annat på H&M så är deras 

hållbarhetsagenda baserad på ett driv för vidare förbättring. Han säger också att slutligen måste 

hela deras värdekedja vara smidigare, smartare och mer hållbar än sina andra konkurrenter. Karl-

Johan Persson säger att de har ett ansvar gentemot alla som bidrar till deras framgång och att de 

måste försäkra sig om att de använder sig av jordens resurser på ett klokt sätt. Han fortsätter och 

säger att vara ansvarsfull är inte endast det rätta att göra, utan det är också affärsmässigt rätt. De 

är medvetna om att kunder förväntar sig mer än mode till ansvarsfulla priser, de försöker därför 

vara ett hållbart alternativ genom att erbjuda produkter som framtagits under goda 

arbetsförhållanden med begränsad miljöpåverkan. Om de gör de rätta sakerna borde de kunna öka 

sin försäljning och minska på kostnaderna. Slutligen säger han att då det finns tryck från olika 

håll vill de förbättra arbetsförhållandena genom hela värdekedjan. Därför är det fortsatt viktigt för 

deras hållbara utveckling att implementera sin uppförandekod. 

6.4.1 Uppförandekod 

H&M skriver att de inte har några egna fabriker, utan deras produktion sker runt 1 900 fabriker 

spridda i 30 olika länder, främst i Asien och Europa. Genom att vara ett stort internationellt 

företag efterstävar de att påverka sina leverantörer positivt till att förbättra miljömässiga och 

arbetsmässiga förhållanden i sin verksamhet. 

 

H&M:s uppförandekod förklarar vilka krav de har på sina leverantörer för att förbättra 

arbetsförhållandena och miljöhanteringen i respektive verksamhet. H&M förser sina leverantörer 

med deras uppförandekod som  leverantörer måste rätta sig efter. H&M genomför uppföljningar 

med hjälp av revisorer med jämna mellanrum för att se att leverantörerna följer uppförandekoden, 

detta gör de genom FAP. 

  

H&M skriver att deras uppförandekod konstruerades under 1997 och är baserad på FN-

konventionen för Rights of the Children och ILO:s deklaration om Fundametal Principles and 

Rights at Work. Deras uppförandekod ska också förbehållas för att lokala rättsligheter ska iakttas. 

H&M:s uppförandekod är uppdelad i åtta olika delar som täcker: 

 

 Legal requierments 

 A ban on child labour 

 Helth & safety 

 Worker’s rights 

 Housing conditions 

 Enviroment 

 Systems approach 

 Monitoring and enforcement 

 

H&M förser sina leverantörer med en implementeringsguide för att hjälpa dem att förstå H&M:s 

uppförandekod och förväntningar. 

  

H&M skriver att under 2009 reviderade de sin uppförandekod. Med hjälp från intressenter kunde 

de komma fram till att göra en uppdatering inom huvudsakligen: 
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 A strengthened approach towards management systems 

 More specific requirements 

 Clearer phrasing and structure 

 

Som följd av revisionen har H&M bestämt att öka sin uppförandekods räckvidd. Koden är nu 

anpassad så att den också kan tillämpas av alla andra affärspartners och inte endast av H&M:s 

egna leverantörer. 

 

H&M följer upp sina leverantörer med hjälp av FAP. H&M använder sig av en femgradig skala 

för att kunna mäta vart leverantörerna ligger i att implementera uppförandekoden. Deras skala är 

uppbyggd på så sätt att leverantörerna endast kan klättra upp och inte tillfälligt ner, utan en 

nedgradering innebär en avvisning. Dock skriver H&M att utvecklingen av standarder för 

leverantörerna är viktigare för dem än att byta leverantör. 

6.4.2 Hållbara material 

H&M redovisar att genom att vara ett stort företag har de en stor miljöpåverkan. I arbetet med att 

leda företag på ett hållbart sätt ingår det att försöka minska produkternas miljöpåverkan genom 

hela livscykeln. De skriver att deras verksamhet handlar om att erbjuda sina kunder mode och 

kvalitet till bästa pris och att kvalité innebär att tillmötesgå kundernas förväntningar. Vidare 

skriver de att deras kunder inte endast vill ha produkter som ser bra ut, håller länge och som är 

säkra att använda, utan deras produkter ska också vara producerade och sålda under förhållanden 

som inte skadar andra människor eller miljön. 

  

De redovisar att deras produkter ska vara praktiska, hållbara, väl gjorda, funktionella, säkra och 

fria från farliga kemikalier. För att säkerställa detta skriver H&M att de utvecklar konstant sina 

rutiner och metoder. H&M redovisar att vid produktionen av kläder går det åt mycket kemikalier, 

men att de artbetar med att minska de farliga kemikalierna i produkterna. H&M tar hjälp av en 

lista som kallas för Chemical Restrictions list, i denna lista återfinns bannade kemikalier och som 

inte får finnas i H&M:s produktion. H&M använder sig också av REACH som är en lagstiftning 

som skriver att alla kemiska substanserna, både producerade och importerade, inom EU ska 

registreras. 

  

H&M redovisar att råa material så som bomull kan ha stor påverkan på miljön och ändå är det 

bomull H&M använder mest. De arbetar mer och mer mot att använda sig av ekologiska och 

återvunna material och är aktiva i bland annat BCI och UNICEF för att bidra till långa hållbara 

förbättringar inom bomullsodlingen. Själva använder de sig idag av Better Cotton, ekologisk 

bomull och återvunnen bomull för att förbättra förhållandena runt bomullsodlingen. Deras mål är 

att till 2020 ha ett bomullssortiment som består endast av bomull som kommer från hållbara 

källor. H&M skriver att fler och fler efterfrågar ekologisk bomull och att de försöker möta denna 

efterfrågan, men att det än idag finns inte tillgängligt i lika stor utsträckning som “vanlig” 

bomull. H&M skriver att all ekologisk bomull de använder är certifierat av IMO och Control 

Union. 

 

Förutom att arbeta med bomull och kemikalier arbetar H&M även med andra alternativa hållbara 

material. Material som de använder sig av i en mindre skala är ekologisk ull, ekologisk linne, 

återvunnen ull, återvunnen polyester, återvunnen polyamid och återvunnen bomull. H&M skriver 
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att genom att använda sig av dessa material är det ett första steg mot att testa dem i deras 

produkter och är en investering i potentiella möjligheter för framtiden. 

6.4.3 Transport 

H&M redovisar att alla måste bidra till att minska växthuseffekten och att de är inget undantag. 

De skriver att de ständigt arbetar med att försöka hitta vägar som kan förbättra energi 

effektiviteten och minska på deras koldioxidutsläpp. 

  

H&M skriver att då de är ett internationellt företag behöver de använda sig av olika sorters 

transportmedel, men de använder sig mycket av miljövänliga transportföretag och av tåg- och 

båttransporter då det är möjligt. Alla de vägtransportsföretag de samarbetar med måste uppnå 

vissa miljökriterier och de efterfrågar att alla deras transporter i Nord Amerika ska bli SmartWay 

certifierade. Att vara SmartWay certifierad innebär att transportföretagen uppnår en viss miljö 

och bränsle effektivitet, samt att de har skyldighet att rapportera de utsläpp transportföretagen 

har. Under 2009 var 70 procent av deras transportfirmor certifierade av SmartWay. H&M 

redovisar att de även samarbetar med andra när det gäller transportfrågor och anser det vara 

viktigt för att komma fram till gemensamma beslut, till exempel när de sätter miljökrav på 

transportfirmorna. H&M är med i Clean Shipping Network för att förbättra miljöpåverkan från 

båttransporterna. H&M är även medlemmar i ERRT. 

 

Sedan 2008 har H&M resepolicy som varje chef är ansvarig för att den följs och gäller alla 

medarbetarnas tjänsteresor. H&M skriver också att de under flera år har erbjudit ljud och webb 

konferenser och att under 2009 har de utvecklat ett nytt system för ljud och webb konferenser. 

 

H&M redovisar att de har som mål att minska koldioxidutsläppet med 3 procent per år jämfört 

med tidigare år under 2010-2012 i relation till försäljningen. De skriver att de valt att använda sig 

av en kortare tidsperiod på grund av att de tror att under de kommande 3 åren (2010-2012) 

kommer ett antal förändringar ske inom den globala klimatpolicyn. De skriver också att en 

kortare tidsperiod är mer hanterbar och omedelbar. H&M tror att det kan hålla pressen internt 

uppe för att uppnå målen. 
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7 Jämförelse och analys av företagens 
hållbarhetsredovisningar 

Under detta kapitel gör vi en komparativ analys av det vi kunnat utläsa från företagens 

hållbarhetsredovisningar och de delar som vi ansett vara relevanta för att kunna svara på vår 

forskningsfråga. I detta kapitel gör vi en ständig återkoppling till vår teoretiska referensram. 

 

KappAhls vision om att bli den ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden är något som 

skiljer sig från några av de andra företagen. H&M har även de en tydlig vision när det gäller 

hållbarhet och deras verksamhet som innebär att verksamheten ska drivas på ett sådant sätt som 

är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Trots att KappAhls vision är tydlig saknar vi en 

redogörelse om var en hållbar utveckling kommer in i deras vision. När man läser de andra två 

företagens hållbarhetsredovisningar hittar man ingen uttalad vision. Det MQ gör däremot är att 

presentera en affärsidé som bygger på att MQ ska erbjuda ett hållbart mode som passar för det 

urbana livet.  

 

Som vi tidigare har tagit upp hänvisar Cooke och He (2010) till Blowfield och Murray som 

menar att trots att det finns flera olika definitioner om vad CSR innebär så finns det en gemensam 

nämnare, vilket är en tro på att företagen har ett samhällsansvar. KappAhls VD uttrycker att 

företaget inte har ett större moraliskt ansvar än övriga deltagare i samhället och säger vidare att 

de inte ska ta ett större ansvar än det som blir naturligt för dem. Detta synsätt skiljer sig från det 

hos de andra företagen. Det framgår i Lindex hållbarhetsredovisning att de känner sig stolta över 

att deras arbete ger resultat och att man kommer att arbeta vidare för fler förbättringar. Denna 

linje är något som även MQ följer då de i sin hållbarhetsredovisning skriver att det är viktigt att 

företaget agerar ansvarsfullt i alla sammanhang. De skriver också att det är viktigt att de har 

tydliga etiska riktlinjer för den dagliga verksamheten. När det kommer till ansvar gentemot 

samhället så anser H&M:s VD att företaget har ett ansvar gentemot alla som bidrar till deras 

framgång och att de måste försäkra sig om att de använder jordens resurser på ett klokt sätt. Han 

anser att vara ansvarfull är inte bara det rätta att göra utan det är också affärsmässigt rätt. 

 

H&M anser att kunderna förväntar sig mode som producerats under bättre arbetsförhållanden och 

i mer hållbara material. Därför tror deras VD att om de möter denna efterfrågan så borde de 

kunna öka sin försäljning och minska sina kostnader. Vi kan här se att det inte bara är en känsla 

av ansvar som driver några av företagen, utan det ligger en tanke bakom om att det kan ge dem 

en ekonomisk fördel. Jose och Lee (2007) hänvisar till Li och Rosen som menar att drivkraften 

bakom CSR har kommit till att handla om att man ser det som en konkurrensfördel och det verkar 

som att det är i denna fas som vi hittar några av företagen. Detta är också något som Koszewska 

(2010) tar upp i sin artikel. Hon skriver att företagsvärlden mer och mer börjar erkänna CSR som 

en faktor som påverkar konkurrensen mellan företagen. 

 

KappAhls VD berättar även att det som driver KappAhl i deras CSR-arbete är den höga moral 

som finns inom företaget. Denna drivkraft är något som skiljer sig gentemot de andra företagen. 

MQ:s VD anser att genom att de arbetar med hållbarhetsfrågor så minskar de affärsrisken men 

ökar även förutsättningarna för lönsamhet. Han anser också att detta arbete även utvecklar deras 

verksamhet och därmed stärker varumärket. I H&M:s hållbarhetsredovisning förklarar deras VD 
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att företagets driv för ett fortsatt hållbarhetsarbete är vidare förbättring. MQ:s inställning till 

hållbarhetsfrågor stämmer överens med den syn som Cooke och He (2010) pratar om i sin studie. 

De säger att huvudanledningarna till varför företagen arbetar med CSR-frågor är för att förstärka 

sitt rykte, förbättra tillfredställandet hos kunderna och minska driftkostnaderna. 

7.1 Uppförandekod 

Cooke och He (2010) skriver i sin artikel att många företag ställer krav på sina leverantörer att 

uppnå en viss nivå av CSR-arbete för att godkänna dem som leverantörer. Alla de fyra företag 

som vi studerat arbetar med en uppförandekod som de implementerar på sina leverantörer. 

KappAhl, Lindex och MQ är alla medlemmar i BSCI vilket innebär att de följer samma 

uppförandekod och bör ha samma krav på sina leverantörer. H&M däremot, är inte medlemmar i 

BSCI och har därmed en egen uppförandekod som de säger upprättades 1997 och uppdaterades 

2009, därför skiljer sig H&M:s arbete med uppförandekoden från de övriga företagen.  

 

KappAhl skriver i sin hållbarhetsredovisning att de som företag bara vill sälja plagg som är 

tillverkade under acceptabla förhållanden. MQ skriver att i och med att de under en längre tid har 

flyttat sin produktion till Asien, känner de att deras ansvar ökar då de väljer att sätta sin 

produktion i länder där utmaningar kring arbetsvillkor och miljö är som störst. H&M skriver i 

stort samma sak, de menar att i och med att de inte själva har egna fabriker och producerar genom 

andra fabriker eftersträvar de att påverka sina leverantörer positivt till att förbättra miljö- och 

arbetsmässiga förhållanden i sin verksamhet. Dessa tre företag visar tydligt att det finns en 

anledning till varför de väljer att arbeta med en uppförandekod, Lindex däremot uttalar sig inte 

lika tydligt om varför de känner en skyldighet i att arbete med en uppförandekod.  

Koszewska (2010) säger att de flesta uppförandekoder främst hanterar god affärssed, 

miljöskyddsstandarder och standarder gällande arbetsförhållanden. Hon säger att koderna 

kommer till på olika sätt, bland annat genom NGO:er. Vidare säger Koszewska (2010) att 

internationella bolagskoder och koder som utvecklats av branschföreningar är sådana koder som 

skapats av flera företag inom samma bransch eller av företag som har en tvär-industriell karaktär. 

BSCI är en internationell organisation som tillsammans med alla medlemsföretagen tar fram en 

uppförandekod som ska följas av medlemsföretagen och dess leverantörer samt underleverantörer 

(BSCI 2011).  

 

Lindex anser att ett samarbete via BSCI med andra företag är bra då det ger större slagkraft för 

deras krav än vad de hade haft ensamma. Dessutom skriver de att de tillsammans med andra har 

större chans att påverka leverantörerna positivt och att en gemensam kod underlättar för 

leverantörerna och ger leverantörerna hundratals potentiella kunder inom BSCI. Detta stämmer 

överens med vad BSCI säger att då man har en gemensam kod underlättar man det för 

leverantörerna då de inte behöver följa flera olika företags koder. Inget av de andra företagen 

nämner detta. 

 

I enlighet med BSCI åtar sig de företag som skriver under BSCI:s uppförandekod att 

implementera denna kod i företagets policy. Det ställs även krav på att företagen måste försäkra 

sig om att leverantörerna de anlitar följer BSCI:s kod, men också att dess underleverantörer följer 

samma kod samt att de ska hjälpa leverantörerna att implementera koden i företaget (BSCI 2011). 

KappAhl skriver att de inte tycker att BSCI:s kontrollsystem är tillräckligt och har därför uppfört 
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ett eget system med egna inspektioner. Lindex verkar inte heller tycka att det är tillräckligt med 

BSCI:s kontrollsystem då de skriver att deras kontrollanter, som ska se över sömnadskvaliteten, 

även ser över den synliga arbetsmiljön. Dock har Lindex, till skillnad från KappAhl, inga egna 

specifika revisorer.   

 

Både KappAhl och MQ anser att ett nära samarbete med leverantörerna är viktigt för att få dem 

intresserade av att följa deras uppförandekod. KappAhl skriver att för att ha kontroll över om 

deras leverantörer följer uppförandekoden eller inte har de ett tätare samarbete med 

leverantörerna. KappAhl skriver också att färre leverantörer leder till att leverantörerna ser att de 

får ut något konkret av att följa koden, vilket leverantörerna även börjat se konkurrensfördelar 

med. KappAhls tanke om att leverantörerna blir mer intresserade av ett CSR-arbete stöds av 

Cooke och He (2010). De säger att kinesiska företag har ett litet intresse av CSR-arbetet så länge 

de inte ser till exempel ekonomiska fördelar med arbetet. MQ skriver i stort sett samma sak, att 

de väljer att ha ett intimt och förtroendebyggande samarbete med ett fåtal leverantörer då de är 

medvetna om att fusk förekommer vid revisionerna. Lindex däremot, skriver att de tidigare 

arbetade mycket med kontroller och inspektioner men att de nu lägger mer fokus på att utbilda 

och coacha den enskilda fabriken. Lindex vill att leverantörerna självmant ska arbeta med att 

förbättra arbetsförhållandena och de märker att fabrikerna blir mer engagerade då de själva blir 

mer aktiva i arbetet. Vi ser här att det föreligger en skillnad i hur företagen ser på leverantörerna 

och vilket ansvar de tror att leverantörerna själva kan ta. 

 

H&M skiljer sig från alla fyra företagen när det gäller deras arbete med uppförandekoden då de 

har sin egna kod och inte följer BSCI. Dock kan vi se att de har ett liknande arbete när det gäller 

kontroll och implementering av koden. Likaså som de företag som är BSCI-medlemmar har 

H&M kontrollanter som granskar om deras leverantörer följer uppförandekoden. H&M använder 

sig av något som de kallar för FAP som kontrollerar leverantörerna efter en femgradig skala där 

en nedgradering i skalan leder till avvisning. Dock poängterar H&M att utvecklingen av 

standarder för leverantörerna är viktigare än att byta leverantör.  

7.2 Hållbara material 

När man läser de fyra företagens hållbarhetsredovisningar är det tydligt vad de främst tycker vara 

viktigast att satsa på när det kommer till hållbara material. Företagen är överens om att andelen 

varor som är producerade i ekologisk bomull måste öka. Två av företagen, MQ och H&M, har 

tydliga mål för hur stor andel ekologisk bomull eller hållbar bomull som bör finnas i sortimentet i 

framtiden. KappAhls mål är att ha en viss andel i sortimentet som är märkta med deras interna 

miljö- och hälsomärkning. Lindex mål är däremot lite mer diffust och de nöjer sig med att säga 

att andelen ekologisk bomull bör öka.  

 

Moneva och Archel et al. (2006) säger att ekologiska och sociala aspekter är ointressanta ur ett 

ledarskapsperspektiv i en traditionell affärsutveckling då de inte är synliga eller har en tydlig 

finansiell betydelse. Vi ser att alla företagen inte har tydliga mål när det gäller utvecklingen av 

ekologisk bomull och hur stor andel av sitt sortiment som bör bestå av hållbara material. Om det 

är så som Moneva och Archel et al. påstår har vi svårt att utläsa, men vi kan konstatera att hur 

stor vikt man lägger vid att redovisa tydliga och klara mål när det gäller hållbara material skiljer 

sig mellan företagen.  
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Något som är tydligt är att i stort sätt alla fyra företagen arbetar med problemet med kemikalier 

vid framställningen av den traditionella bomullen. De arbetar med olika projekt för att minska 

användningen av kemikalier, men även för att hitta ett bättre sätt att hantera kemikalierna på för 

att minimera skadan på miljön. MQ redovisar att en av textilbranschens stora utmaningar är 

mängden vatten och kemikalier som går åt till produktionen av textilier. De lägger en större vikt 

vid att minimera vattenanvändningen och göra befintligt vatten renare. H&M redovisar även de 

att det går åt mycket kemikalier vid produktionen av textilier men att de arbetar med att minska 

dessa i produkterna. De har ett tydligt mål där de säger att deras produkter bland annat ska vara 

säkra och fria från farliga kemikalier. Lindex, liksom MQ, lägger större vikt vid hanteringen av 

våtprocesser i sin redovisning då de anser att det är vid denna process som den största 

miljöpåverkan sker. De konstaterar att det är viktigt att kemikalierna hanteras på rätt sätt och 

2009 började de arbeta med en ny miljöuppförandekod som bland annat innehåller krav på 

vatten- och kemikaliehantering. 

 

KappAhl har startat ett projekt där målet är att få full kontroll på kemikalierna i produktionen, 

något som de anser annars inte syns på plaggen. Inget av företagen redovisar dock hur man gör 

för att minska hanteringen av kemikalier. De konstaterar att det är ett problem men går inte in på 

djupet för att redovisa hur man arbetar med att förbättra förhållandena. På detta sätt kan deras 

hållbarhetsredovisningar ses som relativt ytliga redovisningar som misslyckas i målet att skapa 

förtroende. Detta förhållningssätt stödjer den kritik som Moneva och Archel et al. (2006) tar upp i 

sin artikel som innebär att det finns en uppfattning om att företagen inte alltid gör det som de 

säger att de gör. 

 

När det kommer till frågan om vad det egentligen är som kunderna efterfrågar så är det inte helt 

tydligt vart de olika företagen står i frågan. H&M redovisar att kunderna idag efterfrågar mer än 

bara produkter som ser bra ut och håller länge. De menar att konsumenterna efterfrågar produkter 

som är producerade under sådana förhållanden som inte skadar andra människor eller miljön. 

KappAhl skriver även dem att de har märkt ett ökat intresse på senare tid för miljö- och 

hälsomärkta kläder, vilket också Koszewska (2010) hävdar då hon i sin artikel säger att 

konsumenter idag har ändrat riktning och mer börjat fokusera på vilken påverkan varor har på 

sociala och etiska frågor.  

 

Varken MQ eller Lindex redovisar hur de tror att efterfrågan på mer hållbara produkter ser ut, 

vilket gör det svårt att få en uppfattning om vad de tror om marknaden i framtiden. Då H&M och 

KappAhl redovisar en positiv syn om framtiden, att efterfrågan på produkter i hållbara material 

ökar, kan man indirekt se att detta är något som de kommer att fokusera på i framtiden. En fråga 

som man kan ställa sig är dock om konsumenterna är villiga att betala mer för varor som är 

framställda på ett sätt som anses mer etiskt korrekt? Detta är något som Koszewska (2010) 

hävdar då hon i sin studie hänvisar till studier som visar att konsumenterna blir allt mer villiga att 

betala mer för etiskt korrekta varor. Vidare säger hon dock att i de flesta länder är det fortfarande 

produktens pris och kvalitet som är de grundläggande kriterierna vid anskaffningen av en vara.   

7.3 Transporter 

En stor del i arbetet med CSR är miljöfrågan. I Brundtlandsrapporten definieras 

hållbarhetsutveckling som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov (Moneva och Archel et al. 2006). För att kunna 
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göra detta måste miljöarbetet vara en viktig del i företagens CSR-arbete. Vi kan se i företagens 

hållbarhetsredovisningar att alla arbetar med att minska verksamhetens miljöpåverkan. Detta gör 

de delvis genom att ha miljön i åtanke när de hanterar sina transporter. KappAhl skriver att de ska 

vara och uppfattas som branschens mest miljömedvetna företag och att de var de första att bli 

miljöcertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. MQ skriver att klimatförändringar är 

en av vår tids största utmaningar och är därför en av MQ:s viktigaste frågor. Även H&M uttalar 

sig om miljöfrågan då de skriver att alla måste bidra till att minska växthuseffekten och de som 

företag är inget undantag. Vidare skriver de att de arbetar ständigt med att försöka minska sina 

koldioxidutsläpp. Lindex däremot, uttalar sig inte om varför de anser att transportfrågan är viktig 

men redovisar ändå att de arbetar med miljön och transporter och att de har en långsiktig strävan 

att minska företagets totala koldioxidutsläpp. 

 

Alla fyra företagen försöker på olika sätt arbeta fram miljövänliga alternativ för deras transporter 

då alla fyra har leverantörer som måste transportera företagens varor långa vägar. KappAhl 

redovisar att de arbetar med att transportera i mindre miljöbelastande transportmedel och att de 

även försöker diskutera med speditörer kring bränslen och motorer, samlastningar och om 

effektiv ruttplanering. Lindex anser också att det är viktigt att samarbeta med andra för att uppnå 

kostnadseffektiva, pålitliga och miljömässigt fördelaktiga transporter. Även H&M anser att det är 

viktigt att samarbeta med andra företag när det gäller transportfrågan. I och med detta har dessa 

tre företag valt att gå med i projektet Clean Shipping som är ett samarbete mellan 

transportköpare. Tanken är att med Clean Shipping kunna pressa rederierna att minska 

miljöpåverkan från båttransporterna. 

 

Till skillnad från de andra tre företagen är inte MQ med i projektet Clean Shipping, men MQ 

skriver ändå att de ser över hur varorna fraktas och att de väljer att öka andelen med båt istället 

för flyg. De skriver även att de vill miljöanpassa transporterna och skriver att de under 2010 även 

använt sig av tåg som transportmedel från Asien. De anser att de, genom att lägga stor fokus på 

transportförbättring tidigt under kollektionsarbetet, får mer tid till att miljöanpassa transporterna. 

I och med detta förstår vi att arbetet med båttransporter är viktigt även för dem, men att de än så 

länge kanske inte har sett projektet Clean Shipping som en lösning. MQ arbetar även med att 

ifrågasätta varje flygtransport för att kunna ha kontroll över antalet flygtransporter, de redovisar 

att de under 2009 minskade flygtransporterna med 37 procent. MQ har även arbetat en del med 

att minska transportsträckan mellan lager och butik som de anser vara en stor del av det totala 

koldioxidutsläppet. 

  

Förutom att vara med i projektet Clean Shipping skriver H&M att på grund av att de är ett 

internationellt företag behöver de använda många olika transportmedel, men att alla 

transportföretag som de arbetar med måste uppnå vissa miljökriterier. H&M efterfrågar att alla 

transportföretag som de anlitar i Nord Amerika ska bli SmartWay certifierade. Detta är ett sätt för 

H&M att ytterligare skilja sig något från övriga företag. 

  

Både MQ och KappAhl erkänner i sina rapporter att de tidigare missat en del när det gäller 

transporter, men vi ser att det har skett inom två olika områden. MQ skriver att de tidigare haft en 

ogenomtänkt användning av flygtransporter men att de nu med de nya rutinerna kommer pressa 

ner utsläppen ännu mer. KappAhl däremot, som idag är med i Clean Shipping, skriver att de 

tidigare glömt bort deras miljöpåverkan via sjötransporterna. 
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En annan del som företagen verkar anse vara viktigt att redovisa är deras arbete med att minska 

miljöpåverkan vid tjänsteresor. Alla företagen förutom MQ redovisar hur de arbetar med 

medarbetarnas tjänsteresor. Lindex och H&M väljer att framförallt erbjuda telefon eller 

videokonferenser som alternativ. Lindex skriver också att inför en tjänsteresa ska miljöhänsyn 

beaktas, de har till exempel som krav att man ska ta tåget för de resor som är kortare än sex 

timmar. H&M redogör för att de har en resepolicy som varje chef är ansvarig för och som de 

redogör vidare för i sin rapport. Till skillnad från Lindex och H&M väljer KappAhl att 

klimatkompensera för sina mest frekventa tjänsteresor med flyg och skriver att de därmed är de 

första i norden att jobba på detta sätt. De skriver att klimatkompensationen sker genom 

vindkraftverk som ger el till 250 småföretag i Tamil Nadu, Indien. 

 

 

 

  



 

- 42 - 

 

8 Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion utifrån de tolkningar vi gjort från hållbarhetsredovisningarna, 

vilket kopplar samman hela arbetet. Här tar vi fram våra egna tankar och åsikter som slutligen 

leder oss fram till våra slutsatser. 

 

Vi har förstått från de vetenskapliga artiklarna som vi har läst och från vår empiri att CSR-arbetet 

på senare tid har blivit allt viktigare för företagen men även för samhället. Vi tror att 

textilföretagen känner en ökad press från samhället att både arbeta med och redovisa sitt CSR-

arbete. Detta på grund av att vi tror det finns en ökad medvetenhet för miljöfrågor ute i samhället, 

men också för att allt fler NGO:er, som Koszewska (2010) påstår, utvecklats och som ställer krav 

på företagen. Vi tror att pressen är större på textilindustrin än vad den är på andra branscher. 

Anledningen till varför vi tror det är på grund av branschens långa och komplexa värdekedja som 

är något unik för dem. Detta är något som även Koszewska (2010) stöder då hon säger att CSR är 

en utmaning för många branscher, men att det bara är ett fåtal som känner samma press som 

textilindustrin gör.  

8.1 Värdekedja 

Vi har tidigare i vår studie tagit upp tre delar, uppförandekoden, hållbara material och transporter, 

som vi anser är viktiga att belysa när det kommer till företagens CSR-arbete och som även 

genomsyrar företagens hela värdekedja. Genom företagens hållbarhetsredovisningar har vi även 

där förstått att det är dessa delar som företagen fokuserar mest på. Forman och Jørgensen (2004) 

säger att företagen delvis har utvecklat miljöstrategin till att fokusera på värdekedjan och 

livscykeln för en produkt. Detta är något som vi också har funnit i vår studie där vi har förstått att 

företagen lägger ett stort fokus på värdekedjan i sina hållbarhetsredovisningar. Vi anser att detta 

är en självklarhet då ett textilföretags produktion och process är bred, och därmed påverkar 

många människor i olika delar av världen, se figur 3. För att företagen ska kunna ta sitt ansvar 

fullt ut behöver de engagera sig i produktens hela livscykel, vilket innebär hela vägen från 

bomullsodlingen fram till slutkonsumenten. Vi anser att det är viktigt för företagen att se 

möjligheten att påverka hur produkten hanteras när den väl hamnat i slutkonsumentens händer, 

detta på grund av att en del av produktens miljöpåverkan fortsätter även här. Här har vi sett att till 

exempel KappAhl har gjort en ansträngning då man genom sina tvättråd försöker få konsumenten 

att ytterligare minska produktens miljöpåverkan. Genom att göra detta tror vi att KappAhl 

försöker ställa krav på sina konsumenter och att de sedan vill kommunicera ut detta via sin 

hållbarhetsredovisning.  
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Figur 2 - Värdekedjan 

Bilden ovan visar hur värdekedjan kan se ut inom textilindustrin (Egen bild).  

 

Koszewska (2010) säger att konsumenter idag fokuserar på vilken påverkan varor har på sociala 

och etiska frågor, men hon säger också att det finns ett gap mellan efterfrågan av ett CSR-arbete 

och konsumenternas agerande. Vi tror att den största efterfrågan idag kommer från samhället i 

stort och inte från kunderna. I och med detta anser inte vi det då vara förvånande att detta gap 

som Koszewska (2010) talar om uppstår. Koszewska (2010) säger även att det i många fall 

fortfarande är produktens pris och kvalitet som är de underliggande kriterierna för anskaffningen 

av en produkt. Detta är något som vi är villiga att hålla med om då vi inte tror att kunderna är 

beredda att betala mer för varor som producerats i miljövänliga material. De företag vi studerat 

säger inte mycket om vad det egentligen finns för efterfråga idag mer än att några av dem anser 

den ha ökat, ännu mindre information får vi om de tror sig möta den efterfråga som finns och i 

vilken utsträckning konsumenterna handlar de hållbara material de erbjuder.  

 

När man läser våra utvalda företags hållbarhetsredovisningar är det tydligt att de inte är 

kundanpassade. Framförallt så är de tjocka och skrivna i ett språk som riktar sig till personer som 

är insatta i ämnet. Detta stöds av Koszewska (2010) som menar att det finns en brist på effektiv 

kommunikation från företagen om deras produkter och CSR-arbete. Detta understryker även det 

som flera av företagen uttrycker i sina hållbarhetsredovisningar, att hållbarhetsredovisningen i 
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huvudsak inte riktar sig till kunder utan att den är riktad till andra intressenter så som aktieägare. 

Vi anser dock att företagen, genom att redovisa sitt CSR-arbete, tar ett steg i rätt riktning. 

 

Vi ställer oss frågan om hur företagen planerar att nå ut till kunderna med sitt CSR-arbete och om 

företagen verkligen vill nå ut till kunderna, vilket är något som vi anser är viktigt att de gör. 

Koszewska (2010) menar att hur företagen redovisar sitt ansvarstagande är en viktig del för att 

kunna nå ut till kunderna. Företagen verkar till viss del medvetna om att medvetenheten hos 

kunderna måste öka för att kunna öka efterfrågan av hållbara produkter. Av det som framkommer 

i deras hållbarhetsredovisningar så är det inte alla företag som arbetar aktivt med detta. Detta 

bekräftar vår uppfattning om att företagen inte redovisar hållbarhet för kunderna. Vi anser att 

viljan att nå ut med information och öka medvetenheten hos kunderna inte är ett motiv till att 

företagen väljer att hållbarhetsredovisa. Företagen har, som vi anser det, hoppat över ett steg i 

processen. De erbjuder hållbara produkter utan att ha skapat en efterfrågan för dessa produkter. 

Vi anser att efterfrågan bör styra utbudet och finns inte efterfrågan till en början så är det upp till 

företagen att skapa den. Även om vi tycker att det är bra att företagen erbjuder produkter i 

hållbara material och som tillverkats på ett etiskt korrekt sätt, är det inte tillräckligt. Företagen 

måste hitta ett sätt att påverka kunden på för att kunna styra kunden i rätt riktning och detta tror vi 

att de gör bäst genom att öka medvetenheten hos kunderna.  

 

Vi ser att H&M och KappAhl, i sina hållbarhetsredovisningar, inte håller med oss då de säger att 

efterfrågan av varor som producerats etiskt rätt finns och att den ökar. Medvetenheten hos 

konsumenterna tror vi har ökat, men steget till att faktiskt konsumera dessa varor är större än vad 

dessa företag tror och vi tror inte att vi är där riktigt än. Därför tror vi inte, som vi nämnde 

tidigare, att motivet till varför företagen väljer att redovisa sitt CSR-arbete är för att nå ut till 

kunderna, i alla fall inte idag. Vi anser att textilföretagens kunder är de viktigaste intressenterna 

och att hållbarhetsredovisningen borde vara riktad mer mot dem då det faktiskt är konsumenterna 

som kan påverka mest. Detta genom att konsumenten avgör om den vill konsumera varor som 

producerats etiskt rätt eller inte. Konsumenten påverkar även när de väljer vilket företag de vill 

handla från, om de inte anser att ett företag är tillräckligt ansvarsfullt kommer konsumenten välja 

ett annat företag som den anser är bättre på att arbeta med CSR. Detta innebär att det är också 

viktigt för företagen att nå ut till kunderna med sitt CSR-arbete för att få en bekräftelse på att det 

arbete de utför gör skillnad och att för att fortsätta kunna göra skillnad måste de informera 

kunderna om det. 

8.2 Miljöansvar 

Det har tidigare tagits upp att pressen på textilbranschen är större än på andra branscher. Frågan 

är dock om företag i textilbranschen har ett större ansvar än företag i andra branscher. Vi anser att 

ansvaret ökar hos alla företag som väljer att lägga sin produktion i länder där utmaningarna är 

större än i Sverige. Med tanke på att större delen av textilindustrin väljer att lägga majoriteten av 

sin produktion i Kina, som är ett land med litet intresse för CSR, så anser vi att ansvaret ökar för 

textilföretagen. Detta är något som vi också har förstått att flera av företagen är medvetna om då 

de, som vi nämnde tidigare, lägger väldigt stort fokus på värdekedjan i sina 

hållbarhetsredovisningar.  

 

Trots detta är det är tydligt när man jämför företagens hållbarhetsredovisningar att det skiljer sig 

mellan hur stort ansvar företagen anser sig ha. Vi blev dock förvånade när vi läste intervjun med 
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KappAhls VD i deras hållbarhetsredovisning, där uttryckte han att han inte anser att KappAhl har 

ett större samhällsansvar än andra medlemmar i samhället. Vi håller inte med honom i detta 

påstående då vi anser att alla företag som har en större påverkan på miljön, vare sig det är genom 

produktion eller transporter, har ett större ansvar än de som har en mindre påverkan på miljön. Vi 

anser att KappAhl inte har en hållbar inställning när det kommer till hur långt deras ansvar 

sträcker sig. Om alla företag har den inställningen om att miljöproblem inte är företagets problem 

och att man därför inte är villig att ta ett större ansvar för miljön, så tror inte vi att utveckling med 

CSR kommer att gå framåt. Det är viktigt att företagen är förebilder för övriga i samhället och 

motivera andra till att dra sitt strå till stacken för ett mer miljövänligt samhälle. Därför anser vi att 

KappAhl borde se över sin inställning och inse att de har ett större samhällsansvar än vad de vill 

tro.  

 

Det är, enligt oss, alltså upp till alla företag att se till att man minimerar sin påverkan på miljön. I 

Brundtlandrapporten definieras hållbarhetsutveckling som en samhällsutveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov 

(Moneva och Archel et al. 2006). Detta är en tanke som vi anser att alla företag bör ha i åtanke 

när de planerar sin verksamhet. 

8.3 Uppförandekod 

Något som fångade vår uppmärksamhet var hur arbetet med uppförandekoden skiljer sig mellan 

H&M och de andra företagen som vi har studerat. Tre av de företag vi studerat är medlemmar i 

BSCI, medan H&M inte är det. Vi frågar oss varför H&M väljer att inte vara medlemmar i BSCI 

och om de verkligen tror att de står starkast ensamma. H&M säger att de är ett stort 

internationellt företag som har en möjlighet att påverka sina leverantörer positivt. Vi undrar om 

det är av den anledningen som H&M väljer att arbeta med en egen uppförandekod. Samtidigt tror 

vi att anledningen kan vara att de är ett så pass stort företag, som ger stora ordrar, att de känner 

att de inte behöver samarbeta med andra företag. Vilket i sin tur leder till att leverantörerna följer 

deras uppförandekod på grund av att de inte vill gå miste om en så stor kund. Vi ser även att 

H&M är det enda av våra studerade företag som har de resurser som krävs för att kunna arbeta 

med och ta fram en egen uppförandekod. Vad som inte framgår i hållbarhetsredovisningarna är 

om KappAhl, Lindex och MQ hade arbetat med en egen uppförandekod om de hade haft 

resurserna för det. I och med detta frågar vi oss om motivet för H&M till att redovisa sin egna 

uppförandekod är för att differentiera sig från övriga företag? Om så skulle vara fallet blir då inte 

redovisningen indirekt ett PR-trick?  

 

Trots detta funderar vi på om inte BSCI har en större möjlighet att påverka leverantörerna positivt 

än vad H&M har ensamt. H&M är mycket större än de andra tre företagen och har en bredare 

internationell spridning, men borde inte de gå med BSCI för att underlätta för leverantörerna och 

ge dem en gemensam kod att luta sig mot? Enligt Cooke och He (2010) så blir till exempel de 

kinesiska företagen förvirrade av alla koder de måste följa från de olika MNC:erna och av 

avsaknaden av en universell standard. De menar att denna förvirrning leder till att de kinesiska 

företagen blir skeptiska till ett CSR-arbete. Därför anser vi att om H&M verkligen var 

intresserade av att påverka hållbarhetsutvecklingen positivt, borde de underlätta för företagen att 

arbeta med CSR-frågor och inte göra det mer komplicerat bara för att de är störst. Vi tror att de 

tillsammans med BSCI skulle kunna nå mycket längre.  
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När vi läser KappAhl, Lindex och MQ:s hållbarhetsredovisningar får vi en känsla av att de är 

stolta över att vara medlemmar i BSCI. De verkar stolta över att de, tillsammans med andra, är 

med och bidrar till en starkare framtid för industrin med bland annat en gemensam 

uppförandekod. H&M däremot känner stolthet över att göra detta arbete ensamma. Vi anser att 

syftet med uppförandekoden, att förbättra arbetsvillkoren för arbetarna i fabrikerna, hamnar i 

skymundan då företag som till exempel H&M ser det som en konkurrensfördel. I och med detta 

anser vi att det finns en risk att H&M:s redovisning av arbetet med uppförandekoden förlorar 

legitimitet. 

8.4 Nyckelfaktorer 

Koszewska (2010) säger att det finns fyra nyckelfaktorerna som företagen måste ha i åtanke när 

de redovisar sitt CSR-arbete. Dessa fyra faktorer är, 1. informationen måste möta kundens behov, 

2. konsumenterna måste kunna lita på källan, 3. konsumenterna bör inte känna sig överväldigade 

av informationen, 4. konsumenterna måste kunna jämföra CSR-arbetet mellan olika företag. Vi 

har tittat på hur väl dessa fyra faktorer stämmer överens med våra företag. Till att börja med har 

vi märkt att det är svårt för företagen att möta alla kunders behov då de har flera olika typer av 

intressenter. Som vi tidigare sagt riktar sig främst hållbarhetsredovisningarna till aktieägare, 

vilket innebär att språket och innehållet är anpassat därefter. Vi anser att företagen behöver göra 

en större ansträngning för att nå ut till kunderna med information om deras CSR-arbete. Dels för 

att påverka kunderna mot att till exempel värdera hållbara material högre, för att på så sätt öka 

efterfrågan, men även för att få kunderna mer engagerade i CSR-arbetet i allmänhet.  

 

Ett sätt att göra detta på är att göra en andra hållbarhetsredovisning som är anpassad för 

kunderna. Denna bör vara kortfattad med några få huvudpunkter som företaget anser att kunderna 

bör veta, detta för att väcka ett intresse hos kunden. De hållbarhetsredovisningar som företagen 

ger ut idag är överväldigande för kunderna som Koszewska (2010) säger, vilket är något som vi 

håller med om. Vi förstår, efter att själva ha läst flera hållbarhetsredovisningar, att kunder har 

svårt att ta till sig den mängden information. MQ har till exempel en kortare och enklare 

hållbarhetsredovisning än H&M, men MQ:s hållbarhetsredovisning är, enligt oss, trots det inte 

tillräckligt anpassad för andra intressenter än aktieägare. Som vi sagt ovan så är informationen 

skriven på ett språk som riktar sig till personer som är insatta i ämnet och att det är därför är 

viktigt att företagen både kortar ner och förenklar informationen till kunderna. 

 

Ett verktyg som har gjort det enklare för företagen att nå ut med information är Internet. Snider 

och Martin (2003) hävdar att allt fler företag övergår från mer traditionella medier till att använda 

sig av Internet när de vill förmedla sitt miljöarbete. Detta är något som har lett till att företagen 

når ut med informationen snabbare och tillgängligheten ökar. Problemet vi ser, och som stöds av 

Snider och Martin (2003), är att informationen blir tillgänglig för personer som informationen 

inte är ämnad för. Vi tror att detta leder till att det finns en svårighet hos företagen att avgöra vad 

man ska redovisa och hur man ska redovisa det. De har därmed ingen möjlighet att anpassa 

informationen för olika intressentgrupper då den är tillgänglig för alla. Vi anser inte att detta är 

ett stort problem men att man bör vara medveten om att problemet finns. 

 

Ytterligare något som företagen måste ta hänsyn till när de ska förmedla information är att 

kunden måste känna att källan är tillförlitlig. Därför måste informationen förmedlas på ett sådant 

sätt att den är förtroendeingivande. Problemet idag, som vi ser det, är att mycket av den 
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information som företagen lämnar till kunder i butik kan uppfattas som en reklamkampanj 

gentemot kunderna. Detta är en av anledningarna till varför vi tror att det finns ett bristande 

förtroende för den information företagen förmedlar. Vi inser att en effektiv kommunikation 

mellan företag och kunder när det gäller företagens CSR-arbete är svår att uppnå, men vi ser 

gärna en större ansträngning som vi saknar hos företagen idag. 

 

Ett av de största problemen som vi identifierat är bristen med jämförbarhet. De företags 

hållbarhetsredovisningar som vi har studerat skiljer sig stort från varandra, inte bara i antal sidor 

utan även på många andra sätt. Den största skillnaden är hur företagen väljer att redovisa sitt 

CSR-arbete. Ett exempel på det är att KappAhl fokuserar på att redovisa det arbete som de har 

gjort medan Lindex är mer framåtblickande i sin redovisning. Däremot saknar vi en motivering 

till varför de handlar på det sätt som de gör i Lindex hållbarhetsredovisning, vilket är något som 

de andra företagen är noga med att redovisa. I och med att företagen har olika förhållningssätt i 

sin redovisning är de svåra att jämföra med varandra. Det leder oss till frågan om det bör finnas 

en gemensam standard eller inte? Fördelarna med en gemensam standard är att 

hållbarhetsredovisningarna blir jämförbara och att det kan underlätta för företagen vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen. En nackdel med en gemensam standard skulle dock 

vara att gapet mellan vad företagen redovisar och vad de faktiskt gör kan öka. Detta för att 

standarden kan tvinga företagen att redovisa delar på ett sätt som inte riktigt stämmer överens 

med det sätt som de arbetar på. 

 

Moneva och Archel et al. (2006) menar dock att det inte är tillräckligt att förse företagen med 

CSR-modeller och sedan lita på att företagen tar sitt ansvar. De anser istället att man bör införa 

en administrativ reform som kan avgöra om företagen agerar ansvarsfullt eller inte. Detta 

tillsammans med en gemensam standard, tror vi, kan leda till att hållbarhetsredovisningen blir 

mer legitim. Vi vet att det finns revisorer som granskar hållbarhetsredovisningar, men inget av 

våra studerade företag nämner att de har använt sig av en extern granskare. Vi ser dock att med 

tanke på hur utformning av hållbarhetsredovisningen ser ut idag, där det inte finns någon 

gemensam standard, så skulle en granskning inte öka förtroendet för hållbarhetsredovisningen. 

Företagen visar dock inte idag att detta är något som de anser är av något värde då de inte väljer 

att göra en extern granskning av sin hållbarhetsredovisning. Vi tror att anledningen till varför 

företagen inte prioriterar en extern granskning är att samhället inte efterfrågar det. Om det 

däremot hade funnits en gemensam standard tror vi att en sådan granskning skulle få en större 

betydelse och ge redovisningen mer legitimitet. Det här skulle i sin tur kunna leda till att gapet 

som Moneva och Archel et al. (2006) talar om, mellan vad företaget säger att de gör och vad de 

faktiskt gör, minskar.  

8.5 Avslutande diskussion 

Figur 3 ämnar visa hur motiven bakom företagens handlingar styrs av de miljölagar som finns. 

Den visar också att det är resonering som styr redovisningen och att det där inte finns några lagar 

som påverkar. Det är denna skillnad mellan hur man handlar och vad man redovisar som bildar 

det gap som vi nämnt tidigare. På grund av att det inte finns någon gemensam standard för hur en 

hållbarhetsredovisning bör utformas och att det endast finns lagar som styr handling, blir 

konsekvensen att det skiljer sig mellan företagen vad man väljer att redovisa. Därför blir det 

också svårt för intressenter att lita på det som företagen redovisar vilket också leder till 

ifrågasättande av motivet bakom redovisningen. 
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Figur 3 - Gapet mellan handling och redovisning 

Bilden visar hur handling och redovisning är separerade från varandra (Egen bild). 

 

Vi har förstått att mycket av den kritik som har riktats mot hållbarhetsredovisningen som rapport 

är att företagen använder den som ett konkurrensverktyg. Det är även något som företagen själva 

skriver i sina hållbarhetsredovisningar och något som de anser vara bra. När vi har läst företagens 

hållbarhetsredovisningar har vi fått intrycket av att det finns vissa delar i redovisning som har ett 

sådant syfte. Som vi tidigare sagt så är inte H&M medlem i BSCI, vilket de andra företagen är. 

Detta tror vi delvis är för att H&M vill differentiera sig från sin konkurrenter och visa att de 

självmant kan göra ett lika bra eller bättre arbete. Att hållbarhetsredovisningen ses som ett 

konkurrensverktyg tror vi inte endast behöver vara något negativt. Vi anser att denna syn är något 

som kan driva företagen till att vilja prestera bättre och att göra sin hållbarhetsredovisning mer 

trovärdig. Risken är dock, som vi ser det, att det gap som vi pratat om tidigare uppstår. En 

konsekvens kan bli att företagen blir för ivriga i sin redovisning, de vill prestera bättre än sina 

konkurrenter vilket leder till att de inte kan leva upp till det som redovisas. 

 

Ett annat problem som vi ser är att innehållet i hållbarhetsredovisningen styrs av det som har 

uppmärksammats i media under den senaste tiden. Vi tror att media påverkar företagen genom att 

uppmärksamma de problem som samhället anser är centrala. Det här är också ytterligare en 

anledning till varför vi har valt att fokusera på uppförandekoden, hållbara material och 

transporter. Dessa tre områden har blivit uppmärksammade av media, både nationellt och 

internationellt. På så vis tror vi att media i viss mån speglar samhällets åsikter. Vi tror därför att 

hållbarhetsredovisningen kan uppfattas som något godtyckligt och som ändras allt eftersom för 

att göra intressenterna nöjda. Därmed tror vi att det är lätt för företagen att tappa fokus från sina 

grundpelare i CSR-arbetet för att istället fokusera på att försvara sig mot de sociala och 

miljömässiga frågor som media uppmärksammar. Vi ser dock inte att media enbart har en negativ 

påverka på vad företagen väljer att fokusera på i sin hållbarhetsredovisning.  

Motiv Ansvar i handling Respons 

Resonering Ansvar i redovisning Respons 

Miljölag 

Riktlinjer saknas 
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Ett exempel på det är, som vi tagit upp tidigare, då det uppmärksammades i media hur 

framställningen av merinoull gick till. Efter det tror vi att många textilföretag fokuserade på att 

försvara sig mot en sådan framställning i sin hållbarhetsredovisning. Detta genom att redovisa att 

man använder sig av andra metoder och material istället för merinoull, men även att man  

fokuserar på att redovisa hela värdekedjan och inte endast vissa delar. I en sådan här situation 

anser vi att motivet till att hållbarhetsredovisa ändras till att istället försvara sig gentemot medias 

utsagor. Frågan blir då om företagen ser hållbarhetsredovisningen som ett sätt att redovisa sitt 

arbete för att försvara sig? Detta kan vi inte svara på, men vi tror att media påtvingar företagen en 

defensiv roll i sin hållbarhetsredovisning men också motiverar dem att redovisa vissa delar som 

anses vara viktiga för samhället.  

 

Vi är medvetna om att företagen inte kan ignorera de diskussioner som förs i media, men vi anser 

att de inte ska glömma bort sina grundpelare. Så länge som hållbarhetsredovisningen inte blir helt 

influerad av media och företagen fortfarande bygger redovisningen på sina grundpelare i sitt 

CSR-arbete, tror vi att de kan uppnå det förtroende som företagen själva säger att de söker.  

 

Cooke och He (2010) menar att motiven för företagen att arbeta med CSR-frågor är att förstärka 

sitt rykte, förbättra tillfredsställande hos kunderna och minska driftkostnaderna. Det är något som 

stämmer överens med vad våra studerade företag uttrycker. Vi tror inte att något av företagen 

arbetar med CSR enbart av den anledningen att de ser det som en ekonomisk fördel. Inte heller 

tror vi att det är något företag som arbetar med CSR bara för att det är etiskt rätt, utan vi tror att 

det är en kombination av båda delar. Vi anser inte att CSR-arbetets värde minskar på grund av att 

företagen ser ekonomiska föredelar med ett sådant arbete, inte heller tror vi att 

hållbarhetsredovisningens värde minskar på grund av det. Anledningen till det är på grund av det 

som Moneva och Archel et al. (2006) tar upp i sin studie där de menar att redovisning är rätten att 

få information och skyldigheten att förse med information. Vi menar att oavsett motiv så finns 

det ett värde i att redovisa sitt CSR-arbete. Däremot ser vi ett problem med att 

hållbarhetsredovisningen uppfattas som en ekonomisk fördel och en konkurrensfördel då det 

finns en risk att förtroendet för företagens arbete och redovisning minskar. 

 

Det är tydligt att företagens hållbarhetsredovisningar är något som ständigt kräver revision för att 

både möta intressenternas krav och samhällets krav. Vare sig det är media, konkurrenter eller 

aktieägare som ställer krav, så är det viktigt för företagen att vara lyhörda och öppna för 

förändringar i både CSR-arbetet och redovisningen. Detta är något som även stöds av Jose och 

Lee (2007) som i sin studie kom fram till att många stora företag ser att deras miljöarbete är 

något som kontinuerligt behöver förändras och förbättras. Gray (2001) delar denna syn då han i 

sin studie säger att nästan ingen social redovisning kan anses vara fulländad.  
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9 Slutsatser 

Här presenterar vi våra slutsatser och ger föreslag på vidare forskning. 

 

Vår forskningsfråga har varit; Vad har KappAhl, Lindex, MQ och H&M för motiv med sin 

hållbarhetsredovisning? Vi kan konstatera att det inte går att komma ifrån att det största motivet, 

för våra studerade företag, till att upprätta en hållbarhetsredovisning och att arbeta med CSR-

frågor ligger i att företagen ser det som en ekonomisk fördel. Detta är också något som ärligt 

redovisas i KappAhl, Lindex, MQ och H&M:s hållbarhetsredovisningar, vilket i sig inte är 

konstigt då redovisningen i huvudsak är riktad till intressenter så som aktieägare. Däremot säger 

vi inte att det inte finns en ärlighet bakom det redovisade arbetet och att det inte finns en human 

tanke för omvärlden bakom arbetet. Inte heller att arbetet i sig blir mindre viktigt och därför inte 

viktigt att redovisa. Vi anser att det oavsett motivation, vare sig det är på grund av ekonomiska 

fördelar eller på grund av omtanke för miljön, är detta enorma arbete oerhört viktigt att redogöra 

för. Även om vi anser att de företag som vi studerat har sina svagheter i deras 

hållbarhetsredovisning så anser inte vi att deras CSR-arbete blir mindre viktigt och därför inte bör 

redovisas. Ett större problem än motiven bakom hållbarhetsredovisningen, som vi funnit, är att 

gapet mellan hur man handlar och vad man redovisar är svårt att hantera. Därför anser vi att ett 

arbete mot att minska detta gap är något som företagen och staten borde prioritera.  

 

Vi ser att vårt resultat främst gäller de fyra företagen som vi har studerat men att en viss 

generalisering kan dras för hela textilindustrin i Sverige. Detta då utmaningarna när det gäller 

värdekedjan och leverantörer är desamma oavsett företag. Vi har insett att textilbranschen ligger i 

framkant när det kommer till att hållbarhetsredovisa och därför anser vi att andra branscher kan ta 

lärdom av textilindustrin.  

9.1 Reflektioner 

När vi valde att skriva om hållbarhetsredovisning gick vi in med inställningen att företagen 

endast valde att arbeta med CSR på grund av att de ville marknadsföra sig som ett bra företag 

som tar ansvar. Ganska snabbt förändrades vår syn när vi började läsa om arbetet de utför och 

insåg hur stort och viktigt detta arbete är. Innan vi utförde vår studie hade vi en ganska bristfällig 

kunskap om hur ett CSR-arbete går till och hur en hållbarhetsredovisning kan se ut. Nu efter vår 

studie har vi fått en mycket bredare kunskap om CSR-arbetet och hållbarhetsredovisningen som 

vi är stolta över att ha. Denna kunskap tror vi är viktig att ha med sig och som vi kommer att ha 

nytta av i vårt yrkesliv. 

9.2 Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi funnit att det kan finnas ett gap mellan vad företagen redovisar och vad de 

faktiskt gör. Teorin om att detta gap existerar finns förankrat i bland annat Moneva och Archel et 

al. studie från 2006, men man kan fråga sig om detta gap går att hitta hos företagen. Vi anser 

därför att det vore intressant med en studie som går djupare in på ifall gapet verkligen existerar 

eller inte. Om detta gap existerar, hur skulle detta gap kunna minskas? Är en standardisering 

lösningen på problemet? 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Vad har KappAhl, Lindex, MQ och H&M för motiv med sin hållbarhetsredovisning? 

 

 Hur länge har du arbetat i företaget? Hur länge har du arbetet med företagets 

hållbarhetsredovisning? 

 Hur ser organisationen runt hållbarhetsredovisningen ut? 

o Hur många arbetar med den? 

o Har ni en särskild avdelning? 

 När började företaget arbeta med en hållbar utveckling?  

o Vad innebär hållbarhet för er? 

 När började ni redovisa ert hållbara arbete för externa parter? 

 Hur har företagets sätt att arbete med hållbarhet förändrats under åren?  

o Hur ser ert arbete ut idag? 

o Hur ser företagets arbete med hållbarhet ut i framtiden? 

 Vad har hållbarhetsredovisningen för betydelse för företaget?  

 Vad innebär det för er att ni är anslutna till BSCI? 

 Varför är det viktigt för er att redovisa ert hållbara arbete?  

 Vilken del i ert arbete anser ni vara viktigast att redovisa? 

 Vem riktar ni er hållbarhetsredovisning till?  

o Varför till just dem?  

o Ser ni en efterfråga där?  

 Hur får ni reda på vem som använder sig av er hållbarhetsredovisning? 

 Hur får företaget reda vad dess intressenter tycker är viktigt att de arbeta med och 

fokuserar på? 

 Finns det delar som ni väljer att hålla inom företaget och inte redovisa? 

 Vad har ni för förväntningar på redovisningen av ert arbete med en hållbar utveckling? 

o Har ni några mål med redovisningen? 

o Hur mäter ni att ni når målen? 

 Använder ni er av en extern granskare för er hållbarhetsredovisning? 

 Vad tror ni den allmänna synen på hållbarhetsredovisning är? 

 Tror ni att trycket från samhället är högre på textilindustrin än på andra industrier när det 

gäller att redovisa hållbarhet? 

 Det har varit en stor debatt om att hållbarhetsredovisning endast är ett PR-trick, hur 

upplever ni detta? 

 Bör det finnas lagar som reglerar hållbarhetsredovisningen?  

 Är hållbarhetsarbetet något som förmedlas till alla anställda?  

o På vilket sätt? 

 Hur differentierar ni er från andra företag när det kommer till arbetet med en hållbar 

utveckling? 

o Jämför ni er med konkurrenters hållbarhetsredovisningar? 
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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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