
 

 

 

 

  

 
Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi 
C-uppsats 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
Författare: Tarik Kudra 
 
Handledare: Christer Thörnqvist 
Examinator: Marina Grahovar 

 
 

Hållbarhetsredovisning inom modeindustrin – 
Funktionell eller oanvändbar 

 
 

 
 

Sustainability report in the fashion 
industry –  

Functional or unusable 



 

 

 

 

Hållbarhetsredovisning inom modeindustrin – 

Funktionell eller oanvändbar 

 

Examensrapport inlämnad av Tarik Kudra till Högskolan i Skövde, för Kandidatexamen 

(BSc) vid Institutionen för handel och företagande. 

 

2019-08-20 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt 

identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan 

examen. 

 

 

 

 

Signerat: _______________________________________________ 

Tarik Kudra 

 

  



 

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka min handledare Christer Törnqvist för vägledning och råd under 

arbetets gång. Jag vill rikta ett stort tack till Anna Larsson och Marina Grahovar för värdefulla 

synpunkter och konstruktiv kritik. Slutligen vill jag även rikta ett stort tack till min familj och 

vänner för kontinuerligt stöd och motivation.  

Skövde, augusti 2019 

Tarik Kudra



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ger företaget intressenterna en insyn i företagets 

verksamhet och således har företagen en chans att påverka sitt egna rykte. Haniffa & Cooke 

(2005) nämner att det finns ett legitimitetsgap som innebär att företagets agerande och 

samhällets förväntningar inte överensstämmer. Frågor som på senare tid har blivit medialt 

uppmärksammat är leverantörssamarbeten och leverantörsvillkoren som råder. Denna uppsats 

kommer att titta närmare på hållbarhetsredovisningarna ur samhällets synvinkel, med fokus på 

den sociala aspekten. Som hjälpmedel har en anpassad analysmodell skapats som talar för 

samhällets förväntningar kring CSR.  

Syfte 

Syftet är att genom en litteraturstudie undersöka vad samhället anser är väsentligt för 

modeföretag att redovisa om inom hållbarhet. Syftet är vidare att undersöka om företag är 

transparenta i sin hållbarhetsredovisning, samt öka förståelsen för modebranschens transparens 

kring den sociala aspekter inom CSR.   

Metod 

I denna studie undersöks transparens i hållbarhetsredovisningar mellan olika kläddetaljister och 

författaren ansåg att en kvalitativ forskningsmetod vore lämpligt. I studien har även en anpassad 

analysmodell av samhällets förväntningar konstruerats baserat på en litteraturstudie. 

Resultat/Slutsats 

Författaren har utifrån den anpassade modellen kunnat konstatera att modeföretagen har en 

utmaning att bevaka de sociala perspektiven i försörjningskedjan. Resultatet visar även på att 

modeföretagen i studien transparent inte svarar på samhällets förväntningar fullt ut på grund av 

att information kring förväntningarna är bristfälliga i de studerade hållbarhetsrapporterna. Den 

anpassade modellen som konstruerats i studien har slutligen på ett bidragande sätt lyft 

samhällets förväntningar och bistått till att tydligare kunna avgöra hur transparenta modeföretag 

är i sina hållbarhetsredovisningar. 

Nyckelord 

Hållbarhetsredovisning, transparens, leverantörer, försörjningskedja, samhällets förväntningar 



 

 

Abstract 

Background 

By establishing a sustainability report, the company gives stakeholders an insight into the 

company's operations and thus the companies have a chance to influence their own reputation. 

Haniffa & Cooke (2005) mention that there is a legitimacy gap that means that the company's 

actions and society's expectations do not match. Issues that have recently become medially 

recognized are supplier collaborations and supplier terms that prevail. This essay will take a 

closer look at sustainability reports from the perspective of society, focusing on the social 

aspect. As an aid, a customized analysis model has been created that speaks to society's 

expectations about CSR. 

Purpose 

The purpose is to investigate what society considers to be important for fashion companies to 

report on within sustainability through a literature study. The purpose is also to investigate 

whether companies are transparent in their sustainability report, and to increase the 

understanding of the fashion industry's transparency regarding the social aspects of CSR. 

Method 

In this study, transparency in sustainability reports between different clothing retailers is 

examined and the author considered that a qualitative research method would be appropriate. 

In the study, an adapted analysis model of society's expectations has also been constructed 

based on a literature study. 

Results / Conclusion 

The author has, based on the adapted model, found that the fashion companies have a 

challenge to monitor the social perspectives in the supply chain. The result also shows that the 

fashion companies in the study do not respond transparently to society's expectations, because 

information about expectations is deficient in the studied sustainability reports. Finally, the 

adapted model constructed in the study has in a contributing way raised society's expectations 

and helped to more clearly determine how transparent fashion companies are in their 

sustainability reports. 

Keyword 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en introduktion till studieområdet. Problembakgrunden 

tillsammans med problemdiskussionen leder fram till en forskningsfråga som skall besvaras i 

uppsatsens slutsats. 

1.1 Problembakgrund 

”Made in Bangladesh” är vanligt förekommande ord på etiketterna i klädesplagg. Bangladesh 

är ett av de länder i världen som tillverkar flest kläder  där även arbetsvillkoren på fabrikerna i 

är usla. Enligt en artikel från Svenska Yle (2017) tjänar anställda ungefär 60 euro i månaden 

och om de inte hinner nå dagens mål för antal tillverkade plagg, tvingas de stanna kvar utan 

övertidsersättning. Om jag går på paus så hinner jag inte utföra mitt uppdrag innan 

arbetsdagen tar slut. Om jag går på toaletten hinner jag inte göra 150 plagg i timmen. Varenda 

minut är viktig, berättar en anställd som jobbar på en fabrik som tillverkar kläder för Lindex 

(Svenska Yle, 2014).  

Media har under många år varit en influerande faktor till samhällets åsikter, krav och 

förväntningar (McCombs, 2005). Media delar information för att väcka intresse, påverka, skapa 

avsky eller öka samhällets medvetande om en viss händelse (Barkemeyer, Figge, Holt, & Hahn, 

2009). Bortsett från företagens finansiella prestationer (årsredovisningen) är det få individer 

som har vetskap om företagens resterande arbete och prestationer (Luo, Meier, & Oberholzer-

Gee, 2012). Medias upplysningar blir således avgörande för individernas insyn, och därmed är 

medias inflytande en bidragande faktor till samhällets förväntningar och krav på företagen 

(McCombs, 2005). 

På 1990-talet i takt med att efterfrågan på information om företagens hållbarhetsarbete ökade 

fick hållbarhetsredovisningar en allt större betydelse (Ljungdahl, 1999). Hållbarhet är en av 

näringslivets mest betydelsefulla frågor i nuläget. Företag riskerar sin överlevnad ifall de inte 

tar hållbarhetsfrågor på fullaste allvar (Van der Laan Smith, Adhikari, & Tondkar, 2005). 

Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ger företaget intressenterna en insyn i företagets 

verksamhet och således har företagen en chans att påverka sitt eget rykte (Oxelheim, 2006). 

McLean och Rebernak (2007) menar att hållbarhetsredovisning är en av de bästa metoderna för 

att skapa förtroende för ett företag. En hållbarhetsredovisning skall framhäva en fullständig och 

balanserad bild av företagets hållbarhetsarbete. Det är viktigt att både positiva och negativa 

aspekter rubriceras i rapporten (Hahn & Lülfs, 2014)  
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Haniffa & Cooke (2005) nämner att det finns ett legitimitetsgap som innebär att företagets 

agerande och samhällets förväntningar inte överensstämmer. Problemet kan uppenbara sig i 

redovisningssyftet av hållbarhetsaspekten. Förtroendet, det vill säga legitimiteten kan därmed 

skadas om samhällets förväntningar inte överensstämmer med företagens publikationer. 

Företag kan välja att fortsätta med en aktivitet trots att intressenter och individer i samhället 

anser att en viss aktivitet är ”oacceptabel” vilket leder till att ledningen i företaget försöker 

återupprätta legitimiteten genom att publicera ytterligare information (Wilmshurst & Frost, 

2000). Det här samverkar med hur mycket företagen avslöjar i sina redovisningar, det vill säga 

hur transparenta företagen är. Roca och Searcy (2012) nämner att intressenternas påtryckningar 

på företagen är olika och därför ser hållbarhetsrapporternas innehåll olika ut.  

 

Egels-Zandén och Hansson (2016) definierar ordet ”transparens” utifrån två olika 

huvuddimensioner. Första dimensionen definieras som avslöjande av arbetsförhållanden hos 

leverantörerna och det andra som spårbarhet av en produkt genom hela produktionsprocessen. 

Ma, Lee och Goerlitz (2015) pekar på att dagens intressenter visar ett allt större intresse för 

produktionskedjan inom textilindustrin. De menar vidare att transparent information påverkar 

konsumenternas inställning till både företaget och produkterna eftersom en negativ bild kan 

uppfattas om information har undanhållits. Egels-Zandén och Hansson (2016) nämner vidare i 

sin artikel ett exempel om det svenska företaget Nudie Jeans. Innan lanseringen av Nudies 

transparensprojekt upplevde företagets chefer (en typ av intressent) att information om 

försörjningskedjan var relevant och intressant för konsumenterna. "Jag skulle vilja veta, skulle 

du inte vilja veta?” var en retorisk fråga som ställdes (från en annan intressent) till Nudies CSR-

chef. Varpå chefen svarade "Det är en blind punkt för tillfället, det känns inte bra! Vi vill veta! 

Var produceras produkten? Hur ser fabriken ut? " 

1.2 Problemdiskussion 

I en debattartikel från Svenska dagbladet lyder följande citat ”Det räcker inte att nöja sig med 

uppförandekoder. Nu måste företagen gå från ord till handling i hållbarhetsarbetet. En 

kommande lagstiftning kräver av företagen att de konkret kan beskriva hur de granskar och 

följer upp sina leverantörer” (Svenska Dagbladet, 2015).  

Stora företag vars räkenskapsår börjar efter 31 december 2016 är redovisningsskyldiga enligt 

årsredovisningslagen. Det är ett EU-direktivet som står till grund för det svenska lagkravet om 

upprättande av hållbarhetsredovisning. I denna framgår det att en väl genomförd 

hållbarhetsredovisning kan skapa förtroende hos intressenterna (PWC, 2016). Sharma & 
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Farrahi (2015) som arbetar på advokatbyrån Vibe, hävdar att med jämna mellanrum få in 

rapporter kring missförhållanden på utländska arbetsplatser, med koppling till svenska 

affärsverksamheter. Advokaterna menar på att de flesta företagen inte reagerar förrän medierna 

har uppmärksammat oegentligheterna. Företag har genom åren blivit mer utsatta för 

påtryckningar från sina intressenter att agera mer hållbart gällande deras inköpsarbete och 

leverantörsrelationer (Maignam, Hillebrand, & McAlister, 2002). Vi lever i ett digitaliserat 

samhälle, och skulle företag inte sköta sina affärer i enlighet med FN:s kärnkonventioner, skulle 

informationen sprida sig snabbt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012).  

Sweenay & Coughan (2008) påvisade i en studie där tjugoåtta företags hållbarhetsrapporter 

studerades att det finns ett starkt samband mellan intressenternas krav gällande de miljömässiga 

och sociala aspekterna och vad företag väljer att presentera i sina hållbarhetsrapporter. Jansson 

(2017) menar att samhällets förväntningar borde vägas in vid redovisningens innehåll och att 

en väsentlighetsanalys är att föredra för att få fram dessa. 

Frågor som på senare tid har blivit medialt uppmärksammat är leverantörssamarbeten och 

leverantörsvillkoren som råder. Den ideella organisationen ”Fashion Revolution” är ett konkret 

exempel på en efterliknelse av studiens område i denna uppsats.  

Fashion Revolution är en ideell global rörelse med arbetslag i över 100 länder runt om i världen. 

Fashion Revolution driver kampanjer för systemisk reform av modebranschen med fokus på 

behovet av större transparens i modeförsörjningskedjan. För Fashion Revolution betyder 

transparens trovärdig, omfattande och jämförbar offentliggörande av data och information om 

modeförsörjningskedjor, affärsmetoder och effekterna av dessa metoder på arbetstagare, 

samhällen och omgivningen (Fashion Revolution, 2019). 

Carry Somers som är grundare och verksamhetschef, nämner att varumärken och återförsäljare 

mer än någonsin börjar inse att deras modeutlåtanden måste införlivas i sanning. ”Vi vill inte 

ha vackert skrivna och tomma ord om vision och engagemang; vi vill ha verklig, konkret 

information” (Fashion Transparency Index, 2019). 

Denna uppsats kommer att titta närmare på hållbarhetsredovisningarna ur samhällets synvinkel, 

med fokus på den sociala aspekten. De sociala förhållandena i lågkostnadsländerna är under all 

kritik enligt dagtidningsartiklar (Arbetet, 2017; Svenska dagbladet, 2016; Aftonbladet, 2016; 

Svenska dagbladet, 2013; Expressen, 2016) och därmed blir det intressant att studera företagens 

ställningstagande samt se hur redovisningen sker. Med andra ord, operationalisera samhällets 

förväntningar och länka det till vad företagen anger i sin hållbarhetskommunikation. Att göra 

detta med hjälp av att utforma en modell för att operationalisera samhällets förväntningar för 
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att undersöka eventuella legitimitetsgap (Haniffa & Cooke, 2005) , som tidigare nämnts, i 

relation till hållbarhetsredovisning anses högst relevant av författaren i denna uppsats.  

1.3 Syfte 

Syftet är att genom en litteraturstudie undersöka vad samhället anser är väsentligt för 

modeföretag att redovisa om inom hållbarhet. Syftet är vidare att undersöka om företag är 

transparenta i sin hållbarhetsredovisning, samt öka förståelsen för modebranschens transparens 

kring den sociala aspekter inom CSR.   

1.4 Forskningsfrågor 

- Hur transparent redogör modeföretag i sin hållbarhetsredovisning att de tar hänsyn till 

samhällets förväntningar?  

- Vad har samhället för förväntningar på modebranschens redovisning? 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till fem svenska företag som är verksamma inom modebranschen. 

Författaren har valt att studera företagens senaste hållbarhetsrapporter (2017/2018) som är 

publicerade efter det nya lagkravet för hållbarhetsredovisning. Definitionen av ”samhällets 

förväntningar” i denna studie förklaras utifrån vetenskapliga undersökningar, modeller samt 

enkätundersökningar. Uppsatsen är vidare avgränsad till de sociala aspekterna kring CSR 

baserat på samhällets förväntningar. Området inom modeindustrin har valts ut på grund av 

kritiken inom denna bransch som tydligare förklarats i bakgrunden. 
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel redogör för det teoretiska innehållet. Inledningsvis förklaras innebörden av 

CSR samt teorier och begrepp som ligger till grund för analysen. Med hjälp av intressent-/samt 

legitimitetsteorin skall författaren kritiskt kunna granska och analysera empirin. De valda 

teorierna framgår på grund av den positiva kopplingen gentemot studieområdet i uppsatsen.  

2.1 Corporate Social Responsibility 

CSR är ett begrepp som har fått stor spridning senaste decennierna, däremot saknar begreppet 

en fastställd definition. Definitionen som kommer vara utgångspunkten för den här uppsatsen 

är EU- kommissionens definition av CSR som lyder;  

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver.” 

(Löhman & Steinholtz, 2003). 

CSR handlar om företags frivilliga samhällsansvartagande som delas upp i tre huvudområden: 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. I den här uppsatsen står sociala och 

miljömässiga aspekten i fokus (Löhman & Steinholtz, 2003). 

2.1.1 Ansvarsområden inom företaget 

Forskaren och författaren Archie B. Carroll (1991) konstruerade en modell kallad The Pyramid 

of Corporate Social Responsibility som består av fyra typer av ansvarsområden: ekonomisk, 

juridiskt, etisk och filantropiskt ansvarstagande. Kombinationen av dessa ansvarsområden 

förklarar begreppet CSR i sin helhet. 

 

 

Figur 1; Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991). 

De flesta verksamma företagen idag är vinstdrivande och därav handlar det ekonomiska 

ansvarstagandet om att ett företags grundläggande ansvar är att skapa avkastning. Att producera 

och sälja varor och tjänster som efterfrågas av marknaden ligger som grund för nämnda 
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ansvarsområde. Det ekonomiska ansvaret ligger längst ner i pyramiden då ett företag måste gå 

med vinst för att resterande ansvarsområden ska vara relevanta. 

Det andra steget i Carrolls pyramid är juridiskt ansvar och handlar om att företag måste följa de 

lagar och regler som bestämts av staten samt kommunen företaget är verksam i. Carroll anser 

att det juridiska tillsammans med ekonomiska ansvaret är fundamentala bitar i företagets 

verksamhet (Carroll, 1991). 

Nästa steg på pyramiden ligger det etiska ansvaret som handlar om att samhället förväntar sig 

att företaget utför sin plikt att göra det som är korrekt och rättvist.  Denna nivå är aningen 

komplicerad på grund av att det en individ inte anser är etiskt korrekt kan en annan individ anse 

vara etiskt rätt. Det som anses vara etiskt korrekt är i och med det en debattfråga, vilket gör 

denna nivå svårtolkad.  

Den sista dimensionen är filantropiskt ansvar som handlar om förväntningar och förhoppningar 

från samhället. En organisations handlingar fungerar som svar på samhällets förväntningar för 

att bidra med samhällsnytta. Trots att ansvaret är frivilligt förväntas företag av samtliga 

intressenter att bidra med både finansiella och mänskliga resurser för att öka livskvalitén i 

samhället runt om (Carroll, 1991). 

2.2 Kritik mot CSR 

Företagens frivilliga samhällsansvar har fått mycket kritik från olika håll. Kristian Karlsson gav 

ut sin bok ”Avlatsindustrin – etik i fonder och företag”, där han ställer sig kritisk mot det ökade 

användandet av CSR. Karlsson (2006) jämför dagens användning av CSR med medeltidens 

avlatsbrev. Karlsson menar på att företag idag kan bete sig precis som de vill, för att sedan ha 

chansen att ”köpa sig fria” genom att hänvisa sitt väl utförda CSR – arbete. 

Emellanåt ansåg Milton Friedman, som är en av de största kritikerna genom tiderna mot CSR, 

att företagets enda verkliga skyldighet var att maximera sin vinst. Genom att producera varor 

och tjänster påstod han att det skapades arbetstillfällen och att företaget då hade tagit sitt 

samhällsansvar (Borglund, De Geet, & Hallvarsson, 2009). Karlsson liksom Freeman ställer sig 

därmed kritiska gentemot CSR utifrån sina olika teorier.  

2.3 Sustainable Supply Chain Management 

Större etablerade företag tillverkar sällan sina egna produkter. De är närmare bestämt en del av 

en form av försörjningskedja där produktionen är spridd över olika delar av världen. I och med 

detta har ramarna inom CSR ett utökat ansvar utöver den egna organisationen. Företaget ifråga 

är då ansvariga för den hållbara utvecklingen över hela sin försörjningskedja, inklusive 

leverantörernas rörelse (Seuring & Müller, 2008). 
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Den väsentligaste skillnaden mellan just Sustainable Supply Chain Management och Supply 

Chain Management är att företag utöver den ekonomiska aspekten, även måste ta hänsyn till 

sociala och miljömässiga frågor. Således resulterar det bland annat till att kraven ökar mellan 

uppföljningen och samarbetet mellan företaget och leverantörerna inom försörjningskedjan 

(Seuring & Müller, 2008). 

Andersen och Skjoett-Larsen (2009) påpekar att påtryckningar och krav från intressenterna 

hamnar i hög utsträckning kring företagen när det gäller sociala och miljömässiga aspekter. Inte 

minst vad gäller deras produktion i utvecklingsländer med låga produktionskostnader. Enligt 

Seuring och Müller (2008) finns det främst två strategier att använda sig av när det gäller 

hållbarheten i försörjningskedjan. 

Arbetet kring hållbarheten i försörjningskedjan kan medföra stora kostnader och problematik. 

Den utmanande delen är att få kommunikationen att fungera felfritt eftersom leverantörskedjan 

kan sträcka sig till olika geografiska områden. För att vara säker på att leverantörerna uppfyller 

kraven är ledning och styrning väsentligt i denna del, som exempelvis regler, uppförandekoder 

eller utbildningar som skall följas och utföras. I sin helhet kallas avseendet för Supplier 

Management for Risks and Performance (Seuring & Müller, 2008). 

Den andra strategin som Seuring och Müller (2008) väljer att applicera kring ämnet kallas för 

Supply Chain Management for Sustainable Products. Den handlar om att erbjuda produkter till 

marknaden, vars utgångspunkt är att de skall vara framställda under en hållbar process, främst 

inom sociala och miljömässiga förhållanden. Seuring och Müller (2008) beskriver att 

slutprodukten är relativt enkel att testa utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med själva 

processen kring den. Främst när det gäller den sociala aspekten eftersom det är svårt att 

kontrollera att företagens uppställda krav på arbetsförhållanden fullföljs fullt ut (Seuring & 

Müller, 2008).  

2.4 Intressentteorin 

Intressentteorin handlar främst om hur företaget integrerar med sina intressenter. Aktieägare, 

konkurrenter, konsumenter, leverantörer, anställda eller olika myndigheter är exempel på några 

intressenter. Intressenter berörs på olika sätt av företaget. Intressenter förväntar sig att företaget 

ska arbeta och leverera på ett sätt som gynnar just dem. Därmed har alla intressenter olika 

synvinklar på hur verksamheten skall agera och prestera i olika frågor. Utsläpp, återvinning och 

hållbarhet är exempel på frågor som berör vissa intressenter mer än andra (Deegan & Unerman, 

2011). I denna studie hör ovannämnda teori ihop med studien i den mån att undersöka om 

intressenternas krav blir lyhörda.  
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Ett intressentperspektiv handlar främst om att företag bör ta hänsyn till sina intressenter och 

deras förväntningar genom lyhörda dialoger. Intressentteorin menar på att företag som 

involverar och hanterar sina intressenter på ett framgångsrikt sätt leder i sin tur till bättre 

ekonomiska resultat samt bidrar till en hållbar utveckling (Ljungberg & Barkland, 2010). 

Intressentteorin förklarar hur företag skall hantera sina intressenter (Donaldson & Preston, 

1995). En klassisk definition av intressentteorin är att intressenterna är en individ eller 

organisation som påverkar, påverkas eller kommer påverkas av företagets verksamhet 

(Freeman, 2001). Intressenter har olika stor påverkan på företagen. En intressent som har större 

makt i form av exempelvis stora aktieägare kan i sin tur påverka företaget mer än andra mindre 

aktörer (Deegan, 2002). 

2.5 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om i vilken grad verksamheten anses som legitima (Deegan & 

Unerman, 2011). Företagets alla intressenter är de som avgör vilka aktiviteter som är acceptabla 

respektive inte acceptabla. Därefter arbetar företag aktivt med att försöka leva upp till dessa 

krav för att i sin tur få legitimitet. Andra syftar på att legitimitet är en sorts resurs som företag 

måste ha för att kunna överleva (Dowling & Jeffrey, 1975). 

När intressenter och individer i samhället blir alltmer intresserade över hur företagens 

miljöpåverkan ser ut kommer företagen i slutändan bli tvungna att förklara och informera 

miljöpåverkan som företaget har genom antingen sin årsredovisning eller hållbarhetsrapport. 

Väljer företag att fortsätta med en aktivitet trots att samhället anser att en viss aktivitet är 

”oacceptabel” kan ledningen i företaget försöka återupprätta legitimiteten genom att publicera 

ytterligare information. På så vis kan företag påvisa att de är mottagliga för kritik (Wilmshurst 

& Frost, 2000). 

Intressenternas påtryckningar på företagen är olika och därför ser hållbarhetsrapporternas 

innehåll olika ut (Roca & Searcy, 2012). Större företag påverkas i bredare omfattning av 

branschnormerna och legitimitetskraven som råder (Holthausen & Leftwich, 1983). För stora 

företag med hög lönsamhet är det extra viktigt att kommunicera hur de arbetar med 

branschnormerna för att bibehålla legitimiteten (Islam & Deegan, 2010). 

Haniffa & Cooke (2005) nämner ett legitimitetsgap som innebär att företagets agerande och 

samhällets förväntningar inte överensstämmer. Gapet kan uppstå på grund av ett av två olika 

skäl. Första skälet är när det träder fram information som samhället tidigare inte hade kunskap 

om, vilket kan ske genom att företaget själv upplyser om olika aktiviteter eller genom 

medieexponering i form av exempelvis negativa artiklar. Det andra sättet legitimitetsgap kan 
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uppstå på är genom att samhället ändrar på sin uppfattning om företagets aktiviteter, exempelvis 

blir mer miljömedvetna (Sethi, 1975). 

Det finns enligt Suchman (1995) två typer av legitimitet som företag kan ha. Pragmatisk 

legitimitet som handlar om att tillfredsställa intressenternas förväntningar och krav. Det andra 

är moralisk legitimitet, vilket innebär att företag visar en sorts tillhörighet till samhället och att 

de gör det som är rätt. Moralisk legitimitet kan exempelvis mätas i hur mycket som företaget 

satsar på filantropiskt arbete och bidrar till samhället de är verksamma i på ett positivt sätt. 

2.6 Transparens i försörjningskedjan 

Produktion som sker hos en utomstående leverantör och med många mellanhänder har lett till 

ogenomskinliga försörjningskedjer. Egels-Zandén och Hansson (2016) definierar och förklarar 

”transparens” utifrån två olika dimensioner. Det ena är avslöjande av arbetsförhållanden hos 

sina leverantörer och det andra som spårbarhet av en produkt. Genom publicerande av 

företagets leverantörslista kan produkter bli spårbara. För att vara fullt transparent hade ett 

företag behövt dela information om samtliga leverantörer; namn och adress tillsammans med 

förhållandena hos dessa (Egels-Zandén & Hansson, Supply Chain Transparency as a Consumer 

or Corporate, 2016). 

Transparens ger intressenter en uppfattning om vad som utspelar sig i försörjningskedjan. Med 

hjälp av transparens kan intressenterna säkerställa att arbete i produktionen sker under rättvisa 

förhållanden (Pagell & Wu, 2009). Transparens innebär vidare att information presenteras med 

stor öppenhet för intressenter, som i sin tur ger möjligheten till aktiva val. Om företag även 

väger in sina brister kring sitt CSR- arbete, visar det på ett stort engagemang och öppenhet från 

företagens sida (Dubbink, Graafland, & Van Liedekerke, 2008). 

Ett dilemma som företagen står inför är att intressenterna kan ha svårt att ta in allt för mycket 

information. Det kan hända att intressenterna går miste om viktigt innehåll på grund av en 

överbelastning av upplysningar på grund av att det är alldeles för mycket läsning (Dubbink, 

Graafland, & Van Liedekerke, 2008). 

Utbyte av transparent information mellan inköpare och leverantör är enligt Eckerd och Hill 

(2012) en nödvändighet för att bygga långsiktiga relationer sinsemellan. Informationsbytet 

stärker det sociala kontraktet mellan leverantören och inköparen, vilket oftast leder till en 

starkare relation (Eckerd & Hill, 2012). 

Konsumenter och aktieägare värdesätter socialt ansvarstagande och därför är transparens en 

viktig del av ett företags hållbarhetsarbete. Att inte dölja sina brister visar på öppenhet och som 

ett företag att lita på. Utan transparens blir det svårt att urskilja de företag som aktivt arbetar 
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med CSR-arbete med de som inte gör det. Företag kan därmed genom transparens ge sina 

intressenter ett ökat mervärde (Dubbink, Graafland, & Van Liedekerke, 2008). 
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3. Lagar och riktlinjer 
För att få en bredare förståelse för relevanta begrepp som studien präglas av, genomförs en 

sammanställning av begreppet hållbarhetsredovisning tillsammans med den nya lagstiftningen 

som trädde i kraft år 2016. Uppförandekoder, som är en stor del av företags 

hållbarhetsredovisning, har sitt ursprung från FN:s riktlinjer. Av den anledningen är även 

dessa två aspekter väsentliga i studien. 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

En hållbarhetsredovisning innehåller företagets strategier, ambitioner och visioner kopplat till 

hållbar utveckling. Denna typen av rapporter skiljer sig från årsredovisningar på det sätt att 

fokus i dessa rapporter inte ligger i redovisning av de finansiella aspekterna utan istället ligger 

huvudfokus på de miljömässiga och sociala aspekterna (Sandberg & Holmlund, 2015). 

Hållbarhetsredovisningen är en följd av de lokala samt globala förändringarna i världen. Syftet 

är att kommunicera hur företaget under årets gång har behandlat hållbarhetsfrågor, till sina 

intressenter (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). Hållbarhet har hamnat högt upp på 

agendan de senaste åren bland storföretag. Ett exempel är att företag mer frekvent beskriver 

hållbarhet som en del av affärsmodellen.  

”Mode och kvalitet till bästa pris, på ett hållbart sätt” lyder H&Ms affärsidé från att enbart ha 

varit ”mode och kvalitet till bästa pris”. Företaget har däremot länge fått kritik för sin 

rapportering kring hållbarhet. Att det med föga utsträckning kan dras slutsatser i hur det verkar 

i praktiken (SvD näringsliv, 2017).  

Sandberg & Holmlund (2015) nämner att det har blivit allt vanligare med företag att publicerar 

information om hur deras beslut påverkar omvärlden, miljömässigt och socialt. Enligt 

författaren kan det däremot finnas dolda avsikter med detta, eftersom företagen har möjlighet 

att måla upp en förfinad bild av verkligheten för att verka bättre. Frostenson, Helin & Sandström 

(2015) nämner att det finns de som står skeptiska mot hållbarhetsredovisningen. Skeptikerna 

anser att hållbarhetsredovisning är oanvändbar och kostsamt. Andra påstår att 

hållbarhetsredovisningen är ett verktyg som används i marknadsföringssyfte och företag kan 

missbruka makten över att kunna skriva det de vill om deras hållbara arbete och vinkla den till 

deras fördel (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). 

Det är intressenternas krav och förväntningar som styr omfattningen och innehållet på 

företagens hållbarhetsrapporter (Larson, 2008). Intressenterna kan även använda upplysningar 

i hållbarhetsrapporterna som underlag för sina beslut (Deegan & Rankin, 1997). Företag måste 

ha insikt och förstå intressenternas krav och förväntningar för att kunna upprätta en 
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hållbarhetsrapport som övertygar intressenterna om att de agerar i enlighet med redovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen ska i regel fungera som ett neutralt dokument av fakta, men det ses 

istället som en produkt för kommunikation mellan företag och olika intressenter. Det finns 

omöjligen ett sätt att tillgodose alla intressenters krav, därför måste företagen avgöra vilka 

intressenter som skall prioriteras och vändas till i sin hållbarhetsrapport (Deegan & Unerman, 

2011). 

3.1.1 Lagen om hållbarhetsredovisning 

Den svenska lagen om hållbarhetsredovisning (2016:947) infördes år 2016 vilket innebär att 

större företag enligt lag måste upprätta en hållbarhetsrapport från och med räkenskapsår som 

börjar efter sista december 2016. Denna lag följer ett EU- direktiv som i sin korthet innebär att 

alla stora företag måste utfärda en hållbarhetsredovisning (PWC, 2016). 

Företag som definieras som större företag måste de senaste två räkenskapsåren haft minst två 

av följande kriterier uppfyllda: 

 

• Fler än 250 anställda 

• En balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor 

• Nettoomsättning mer än 350 miljoner kronor (PWC, 2016) 

 

Den svenska lagen har utformats annorlunda i jämförelse med EU-direktivet. Enligt EU-

direktivet ska kriteriet för anställda överstiga 500 anställda samma kriterium för den svenska 

lagen ligger på 250 anställda. Denna skillnad är för att Sverige vill att fler svenska företag ska 

omfattas av lagkravet. Innebörden är att redovisningsskyldigheten avgörs av företagets storlek 

och inte bransch. Det räcker således att ett moderbolag upprättar en hållbarhetsredovisning för 

hela koncernen (Svensk handel, 2016).  

Lagen kräver vidare att redovisningen ska innehålla information om hur företaget arbetar med 

hållbarhetsfrågor såsom sociala förhållanden, jämställdhet, mänskliga rättigheter, 

antikorruption, mutor och arbetsmiljö (Svensk handel, 2016).  

Lagstiftningen avser att jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningarna skall underlättas 

samt att transparensen skall öka. Följaktligen kan förtroendet bland företagets intressenter öka 

och väsentliga aspekter i redovisningen enklare analyseras. Det föreligger däremot ett stort 

ansvar på främst företagen vad gäller bristfällighet samt felaktig information i 

hållbarhetsrapporten (Lindahl, 2017). 
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3.2 FN:s 10 vägledande principer 

Mänskliga rättigheter 

Princip 1 

Den första principen menar att företag skall respektera och aktivt jobba med skyddandet av de 

internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Innebörden är att företag bör vara försiktiga 

och eftertänksamma för att undvika kränkningar mot mänskliga rättigheter (FN, 2019). Företag 

har ett ansvar för de internationella mänskliga rättigheterna. Företag kan ta ett positivt 

ställningstagande till de mänskliga rättigheterna genom att aktivt jobba med att följa FN:s 

riktlinjer för mänskliga rättigheter (United Nations, 2019). 

 Princip 2 

Princip två är en påbyggnad på den första principen och syftar till att företag inte skall göra 

något för att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Företag skall inte vara involverade i brott 

mot de mänskliga rättigheterna som ett annat företag, regering, grupp eller individ orsakar. 

Företag som anses stödja och respektera de mänskliga rättigheterna undviker alla sorts 

delaktighet till kränkning av de mänskliga rättigheterna (United Nations, 2019). 

Arbetskraft 

Princip 3 

Tredje principen behandlar föreningsfrihet som innebär att arbetsgivare och arbetstagare 

frivilligt skall kunna gå med i föreningar och organisationer som de vill. Anställda skall 

exempelvis ha rätt till att gå med i fackföreningar. De skall även ha rätt till kollektiva 

förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarens fackförening. Det är viktigt att företag 

arbetar för att kunna upprätthålla föreningsfriheten (United Nations, 2019).  

Princip 4 

Den fjärde principen handlar om att företag bör eliminera all form av tvångsarbete. Tvångarbete 

är all typ av arbete där en person/grupp inte utför sitt arbete efter egen vilja utan på grund av 

att de hotas. Att personer eller grupper av individer får en lön indikerar inte nödvändigtvis att 

de gör det frivilligt, utan en osynlig faktor kan vara att de blir tvungna till det. Företag kanske 

inte har tvångsarbete i sin kärnverksamhet men de kanske indirekt är delaktiga i det genom 

deras samarbeten med exempelvis sina leverantörer och underleverantörer (United Nations, 

2019). 

Princip 5 

Företag bör ta ett aktivt ställningstagande att arbete för avskaffandet av barnarbete. Barnarbete 

bör inte förväxlas med ungdomsanställning. Denna aspekt kan vara svårtolkat eftersom alla 
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under arton anses vara ”barn” men alla under arton som jobbar anses inte utföra barnarbete. 

Gränsen för barnarbete går vid 15 års åldern (EU), dvs den ålder skolgång inte längre är 

obligatorisk. Barnarbete strider mot de mänskliga rättigheterna och bör inte förekomma på 

grund av att det kan påverka barns hälsa (United Nations, 2019). 

Princip 6 

Företag bör enligt den sjätte principen jobba för att ingen typ av diskriminering förekommer 

inom verksamheten. Diskriminering innebär att människor behandlas annorlunda eller mindre 

förmånligt på grund av sådant som inte är kopplat till kvalifikationerna eller kompetenserna 

som arbetet ifråga kräver. Etnicitet, kön, hudfärg, politiska åsikter, funktionsnedsättning, ålder, 

religion eller sexuell läggning är några vanliga exempel på när diskriminering förekommer 

(United Nations, 2019). 

Miljö 

Princip 7 

Den sjunde principen handlar om att företag bör ha ett förebyggande förhållningssätt till 

miljöutmaningar. Bedöms det finnas risk för miljöförstöring bör företag ta förebyggande 

åtgärder omedelbart istället för att försöka reperara utfallet när skadan väl skett. Företag måste 

utföra riskanalyser för att analysera kostnader och intäkter som en åtgärd kommer medföra och 

därefter tas beslut ifall förebyggande åtgärder behövs eller inte (United Nations, 2019).  

Princip 8 

Denna princip handlar om att företag bör agera för att främja ökat miljömässigt ansvar. 

Aktiviteter inom verksamheten borde inte ha en negativ påverkan på miljön. Företag måste ta 

ett ansvar för miljön i deras omgivning. Samhället idag ger uttryck för att ha ett högre 

miljömässigt krav på företagen, i samband med kraven bör företag använda mer hållbara 

metoder i deras verksamheter. Eftersom företag uppnår legitimitet genom att möta samhällets 

behov bör de ta ett mer hållbart ställningstagande (United Nations, 2019). 

Princip 9 

Den nionde principen handlar om miljövänlig teknik och hur företag inte enbart bör anamma 

detta utan även sprida det. Miljövänlig teknik syftar på teknik som skyddar miljön som 

exempelvis användande av resurser på ett mer hållbart sätt där avfallen går att återvinna och 

återanvändas. Miljövänlig teknik brukar inte enbart företagen ifråga gynnas av, utan även 

samhället som företaget är verksamma i. Företag som använder miljövänlig teknik kan bland 

annat få konkurrensfördelar (United Nations, 2019).  



15 

 

Antikorruption 

Princip 10 

Sista principen handlar om antikorruption och att företag bör arbete mot korruption i alla 

former, inklusive mutor och utpressning. Följande avseende är ett av de största problemen till 

länders utveckling. Denna princip handlar inte enbart om att undvika mutor, utpressning eller 

andra former av korruption utan företag bör proaktivt försöka ta fram strategier och program 

för hur korruption skall hanteras internt och externt inom sina försörjningskedjor. Företag bör 

ta fram policys för antikorruption och även externt kommunicera dess arbete mot korruption 

(United Nations, 2019). 

3.3 Uppförandekoder och Amfori BSCI 

En uppförandekod är riktlinjer för hållbarhetsarbetet som innehåller grundläggande principer 

och förväntningar som ett företag eller en organisation kan använda för att driva sin verksamhet 

på ett socialt, miljömässigt och etiskt korrekt sätt. Uppförandekoder fungerar som en tydlig 

etisk kompass som används av företag bland annat för att skapa förtroende hos sina intressenter 

(RSMCO, 2019). Om företaget ifråga inte tillverkar sina produkter själva utan har en extern 

leverantör, påverkar uppförandekoderna de och deras fabriker. Genom att ha tydliga 

uppförandekoder ställs krav på leverantörer och samarbetspartners och företagen kan på så sätt 

motverka missförhållanden som exempelvis korruption, dåliga arbetsförhållanden och negativ 

miljöpåverkan hos sina leverantörer (Upphandlingsmyndigheten, 2019).  

Till följd av uppförandekoderna tillkom ”Amfori Business Social Compliance Initiative”, en 

organisation som har som syfte att hjälpa företag och andra organisationer att förbättra den 

sociala utvecklingen för hela deras försörjningskedja. Amfori BSCIs uppförandekod innehåller 

11 principer som grundar sig i FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter, ILO:s (Intenational 

Labour Organisation) konventioner och barnkonventionen. Amfori BSCIs uppförandekod är i 

högsta grad implementerbart hos företagens leverantörer. Amfori BSCIs uppförandekod består 

av 11 arbetsprinciper och bygger på FN:s 10 vägledande principer som förklaras i avsnittet ovan 

(Foreign Trade Association, 2015).  

Kriterierna för vad som bör anses som väsentligt för företag att redovisa grundas på 

förväntningarna i samhället som exempelvis mänskliga rättigheter och olika typer av avtal 

(Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). Inom denna aspekt kan det tydligt dras paralleller vad 

gäller kontraktsinnehåll och uppförandekoder. Dessa uppförandekoder har som tidigare nämnt 

sitt upphov från FN:s tio vägledande principer som innehåller principer om mänskliga 

rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. På så vis har företaget ett stort ansvar att 
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följande principer säkerställs med deras leverantörer vilket kan medföra ett följsamt 

partnerskap. Det är följaktligen ett moraliskt ansvar för att svara upp mot samhällets 

förväntningar (Regeringskansliet, 2013). 

 

Uppförandekoden innehåller följaktligen 11 arbetsprinciper som följer: 

1. Rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar  

2. Rättvis ersättning 

3. Ingen diskriminering 

4. Anständiga arbetstider  

5. Inget barnarbete 

6. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

7. Inget osäkert arbete 

8. Särskilt skydd för unga arbetstagare 

9. Ingen bunden arbetskraft  

10. Etiskt företagsbeteende 

11. Skydd för miljön 

(Foreign Trade Association, 2015) 
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4. Metod 
I metodkapitlet förklaras tillvägagångssättet som används genom arbetets gång. Här beskrivs 

hur författaren baserar sitt urval och går tillväga för att samla in rätt material för studien. 

Diskussion om uppsatsens tillförlitlighet och kvalitet kan avläsas i följande avsnitt.  

4.1 Vetenskapligt synsätt 

I denna studie undersöks om företag är transparenta i hållbarhetsredovisningar baserat på 

samhällets förväntningar mellan olika kläddetaljister. Författaren ansåg därmed att en kvalitativ 

forskningsmetod vore lämpligt. Valet baseras på den kvalitativa empiriska insamlingen. En 

systematisk litteraturstudie har även utförts för att bygga upp uppsatsens analysmodell. Den 

empiriska informationen baseras på kvalitativ sekundärdata i form av hållbarhetsredovisningar 

samt vetenskaplig forskning som forskningsfrågan i studien talar för. Analysmodellen i studien 

har ett poängsystem som sedan illustreras i form av diagram vilket sammanfattningsvis kan 

anses som kvantitativa bemärkelser (Patel & Davidson, 2011). 

Bryman och Bell (2017) nämner att en kvantitativ studie generellt sätt bygger på siffror och en 

kvalitativ studie bygger på ord. Studiens syfte är att undersöka textilföretagens transparens 

baserat på samhället förväntningar. Syftet är vidare att skapa förståelse kring modebranschens 

öppenhet kring sociala aspekter. Eftersom studiens syfte är att skapa en bredare förståelse är en 

kvalitativ metod inom denna aspekten att föredra. En kvalitativ studie innebär mer tolkande och 

den ger även möjlighet till en djupare förståelse för de olikheter som studeras i respektive 

organisation. Modellen i studien är ett verktyg som appliceras i för att generera kunskap mot 

studiens syfte.  

4.2 Förklaring av studiens anpassade modell 

Analysmodellen i kapitel sju hanterar ett poängssystem från skala 0-3. Skalan är tänkt att 

representera en rättvisande bild av informationsflödet inom varje underkategori som slutligen 

skall beskriva företagets transparens inom varje kategori i modellen. Det är sammanlagt 11 

underkategorier som undersöks. Bedömningen baseras på textens omfattning av den 

information som eftersöks.  

- 0 är lika med ”bristfällig information” 

- 1 är lika med ”någorlunda information” 

- 2 är lika med ”omfattande information” 

- 3 är lika med ”mycket utförlig information” 

Maximal bedömning är 33 poäng, tre poäng för varje underkategori (11 gånger 3 är lika med 

33 poäng) 
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Förklaring av underkategorierna: 

Specificering & Riskbedömning 

• Specificera val av leverantör – Vad står till grund till att företag väljer en specifik 

leverantör över en annan? Hur förklarar företagen sina vägval i hållbarhetsrapporterna? 

• Antal leverantörer och relation till dessa – Denna underkategori uppfylls genom att 

presentera hur många leverantörer och fabriker företaget använder sig av 

(leverantörslista), samt vilken typ av relation företaget har med varje leverantör. Företag 

kan påstå att de föredrar att ha långsiktiga relationer med sina leverantörer, men i sådana 

fall krävs även en förklaring till varför de vill det och hur de ska arbeta för att skapa det. 

• Risker med leverantörer – Hur väl beskrivna är riskerna kring företagets leverantörer 

eftersom de flesta befinner sig i högriskländer? Ägnar sig företagen åt att göra en 

riskbedömning innan ett samarbete träder i kraft? 

Kontrakt 

• Uppförandekoder – Hur väl förklarar företagen sina uppförandekoder som 

leverantörerna måste förhålla sig till? 

• Övriga krav – Hur förklaras villkor och krav som leverantörer skall följa?  (exempelvis 

nolltoleranspolicy) 

Transparens i försörjningskedjan 

• Spårbarhet i produktionsprocessen – Hur väl tydliggörs produkternas ursprung genom 

hela försörjningskedjan, det vill säga från basprodukt till slutprodukt?  

• Avslöja arbetsförhållandena hos leverantörerna – Hur tydliggör företagen i sina 

hållbarhetsredovisningar för arbetsförhållandena hos leverantörerna som finns med i 

försörjningskedjan? 

• Upplysa om leverantörernas brister – Upplyser företagen om leverantörernas brister? 

Och i så fall hur djupgående och utförligt är dessa upplysningar?  

Uppföljning och utvärdering 

• Inspektion - Uppföljning (extern/intern) och dokumentation av sociala 

arbetsförhållanden hos leverantörerna. Hur ingående förklaras inspektionsarbetet? 

• Åtgärder – Hur förklaras det i hållbarhetsredovisningarna hur företagen går tillväga för 

att lösa eventuella brister som observerats efter inspektioner? 

• Leverantörsutveckling – Hur arbetar företagen med kompetens och 

leverantörsutbildning? Hur väl förklarar de detta? 
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4.3 Forskningsdesign 

Denna studie har baserats på en abduktiv ansats, som är en blandning av en induktiv- och 

deduktiv ansats. Det vill säga en växling mellan empiriskt och existerande teoretisk reflektion, 

där författaren arbetar med teorin, sedan återvänder till empirin och funderar på vad den kan 

betyda i ljuset av teorin. Således upptäcks nya aspekter av det som studerats och sedan utvecklas 

det vidare när man skiftar parallellt mellan just empiri och teori (Alvehus, 2013). Författaren 

har i samband med empirin, fallit tillbaka och utvecklat informationen med hjälp av teoretiska 

referensramen för att följaktligen stärka insikten. 

4.4 Urval 

Från början var det ett 30-tal svenska modeföretag som ingick i populationen i urvalsprocessen. 

Modeföretag har valts på grund av att det varit diskussioner kring denna bransch under en längre 

period gällande rättighetsfrågor som tidigare nämnts i bakgrunden i denna studie. Tidsaspekter 

och hållbarhetsredovisningarnas upplägg/storlek var en avgörande faktor till det slutgiltiga 

valet. Efter att samtliga avvisat frågan om intervju, blev det slutligen ett bekvämlighetsurval. 

Bakom valet av vilka hållbarhetsredovisningar som skulle granskas fanns även andra faktorer 

som författaren prioriterade. Samtliga företag i urvalet ansåg författaren skulle omfattas av den 

nya lagen om hållbarhetsredovisning som träde i kraft 31 december 2016. Anledningen till valet 

är att företag som är redovisningsskyldiga vanligtvis har en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning än de som inte omfattas av kravet. Alla företag skulle även vara 

svenskägda eller grundade i Sverige samt ha sin tillverkning outsourcad eftersom studien i stor 

mån baseras runt leverantörerna. Studien omfattas av följande företag;  

MQ, RnB, Lindex, KappAhl, Ellos Group 

 

Inledningsvis tillfrågades ett antal företag om de ville medverka i någon form av 

semistrukturerad intervju som ett komplement till den sekundärdata som samlats in. De företag 

som tillfrågades benämns nedan; 

Gina Tricot, MQ, RnB, H&M, Filippa K, Hemtex, Haglöfs, Fjällräven, Bikbok, Cellbes, Cubus, 

Dressmann, Carlings, Indiska, Flash, J Lindeberg, Jotex, Ellos, Lindex, Jack and Jones, 

Lager157, Stayhard, Grand frank, Care of Carl, Bubbleroom, Weekday, Gant, Boozt. 

Samtliga företag hänvisade till sina hållbarhetsrapporter på grund av antingen för många 

pågående projekt eller att det skulle vara alldeles för tidskrävande. 

 



20 

 

4.5 Datainsamling 

Sekundär- och primärdata är de två olika typerna av data som kan användas. Sekundärdata är 

tolkning på någonting som redan har ägt rum och baseras på primärdata. Sekundärdata kan 

exempelvis vara tolkning av befintliga texter, räkenskaper eller statistik. Primärdata är istället 

material som kommer direkt från personen eller organisationen som studien avser. Exempel på 

primärdata kan vara intervjuer, frågeformulär eller observationer (Bryman & Bell, 2017). 

Denna studie bygger till stor del på företagens hållbarhetsredovisningar som är sekundärdata. 

Att bygga studien på sekundärdata såg jag som positivt eftersom jag hade möjligheten att 

analysera större mängder material. Nackdelen är enligt Bryman och Bell (2017) att kvalitén blir 

svår att kontrollera i sekundärdata. Detta kan bero på att informationen kan vara vänd till 

utformarens fördel vilket är svårt att ta reda på. Förutom hållbarhetsredovisningarna användes 

vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar som står till grund för den teoretiska modellen jag 

använt för att kunna analysera den insamlade informationen. 

Det har vidare utförts en enkätundersökning där fem frågor utformades varav en huvudfråga 

som baserades på studiens frågeställning. Frågorna i enkäten baseras på studiens vägval och 

avgränsningar. Enkäten är utformat i verktyget ”Google Forms” och utskickat till olika 

medlemsgrupper via sociala medier. Grupperna inkluderar medlemmar inom olika 

gemenskaper och som inte har någon typ av partiskhet gentemot det studerade ämnet. 

Grupperna är alltså i helhet neutrala inom ämnet. Det har senare resulterat i ett snöbollsurval 

där författaren har ombett individer i grupperna att förmedla enkäten vidare vilket kan ha gett 

en högre svarsfrekvens och en större mättnad. Enkätundersökningen har slutligen besvarats 

under anonymitet. Dessa grupper valdes på grund av tidsnöd samt att en effektiv och smidig 

svarsfrekvens kunnat sammanställas genom detta val. Enkätundersökningens avsikt var att ta 

reda på vilka aspekter som talar för samhällets förväntningar gällande företags 

hållbarhetsarbete. Således skall förväntningarna motsvara vad som presenteras i företagens 

hållbarhetsrapporter. Syftet är sålunda att genomföra en approximation av samhällets 

förväntningar av den sociala aspekten. Responsen från enkätundersökningen är bifogad på sista 

sidan av uppsatsen. 

Enkätundersökningen behandlar sammanlagt 92 respondenter. Det uppskattas att majoriteten 

av respondenterna i undersökningen är konsumenter på grund av urvalsgruppen. Med hjälp av 

respondenternas svar, har författaren i studien kunnat stärka resonemanget kring vad samhällets 

förväntningar kan vara. Enkäten beskrivs utförligare i kapitel sex. Sammanfattningsvis är det 

huvudsakliga syftet med enkätundersökningen att få en bredare kunskap om vad samhällets 

förväntningar är kring hållbarhetsaspekten, som sedan ligger till grund för analysmodellen.  
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4.6 Forskningskvalitet och källkritik 

Insamlingen av material har skett genom de valda företagens hållbarhetsrapporter vilket 

benämns som sekundärdata. Materialet har av den anledningen granskats med kunskapen om 

att den information som eftersöks i denna studie kan saknas alternativt vara vinklad till 

företagens fördel. Eftersom företagen själva är med och upprättar hållbarhetsredovisningarna 

finns risken att informationen som läggs fram blir subjektiv (Jacobsen, 2017). På grund av 

denna vetskap har granskningen av hållbarhetsrapporterna gjorts med en kritisk syn för att inte 

påverkas av den förfinade bilden som företagen kan försöka måla upp.  

Samtliga av de granskade dokumenten har publicerats för offentligheten av företagen och kan 

därav användas utan att fråga företagen om lov. 

Enligt Bryman och Bell (2017) ska författarens studie vara pålitlig. Läsaren skall kunna lita på 

att studiens resultat stämmer med verkligheten. Kriteriet uppfylls genom att författaren under 

hela studiens gång tydligt redogör för alla faser i forskningsprocessen. 

Bryman och Bell (2017) menar på att studiens trovärdighet ökar ifall studien är överförbar. 

Överförbarhet handlar om att kunna återskapa studien i en annan miljö för att i slutändan 

komma fram till liknande resultat. Skulle denna studie genomföras i en bransch där den sociala 

påverkan inte är lika stor som i textilbranschen hade resultaten troligtvis skiljt sig åt. Studiens 

resultat kan däremot vara överförbar på andra branscher som outsourcar delar av sin 

verksamhet. 
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5. Empiri 

I empiriavsnittet lyfts material fram från företagens hållbarhetsredovisningar. Följande 

organisationer är etablerade inom modeindustrin och har utifrån 2017/2018 års 

hållbarhetsrapporter redogjort för hur dem arbetar mot ett mer hållbart samhälle. Kapitlet 

består av information från fem svenska klädföretag där empirins struktur är baserad på den 

anpassade analysmodellen. Följande material skall sedan ligga till grund för en kritisk analys. 

5.1 Test av den anpassade modellen utifrån hållbarhetsredovisningar 

5.1.1 MQ 

MQ grundades år 1957 och är idag en av de ledande varumärkeskedjorna i Sverige med sina 

cirka 120 butiker. MQ:s utbud består både av män- och dammode för vardaglig användning 

men även för festliga tillställningar. Koncernens försäljning och distribution av varor till kunder 

sker i fysiska butiker, online på olika e-handel plattformar och även i outletbutiker. MQ ställer 

höga krav på de klädesplagg som hamnar bland deras urval. MQ:s huvudkontor är placerad i 

Göteborg. MQ är börsnoterad på Nasdaq OMX Stockholm och hade räkenskapsår 2017/2018 

en omsättning på över 1,5 miljarder kronor (MQ, 2019).  

Specificering & Riskbedömning 

MQ tror starkt på strategiska leverantörer enligt informationen i företagets rapport. Målet med 

dessa strategiska leverantörer är att bygga en långsiktig relation genom ökat samarbete. 

Långsiktiga relationer föredrar MQ för att det i sin tur brukar leda till förbättrade arbetsvillkor 

hos producenterna samt lönsamhet och förbättrad kvalitet. MQ använder sig av 81 leverantörer 

och 123 fabriker jämfört med året innan då de hade 96 leverantörer och 142 fabriker. 

Minskningen av antal leverantör och fabrik beror främst på konsolidering med företaget ”JOY”. 

Genom att minska antalet leverantörer, innebär det en förbättrad riskminimering, ökad kontroll 

av värdekedjan och närmare samarbeten med de utvalda leverantörerna enligt MQ. 

Innan MQ förbinder sig ett nytt samarbete gör en kvalitetsansvarig vid produktionskontoret 

interna revisioner för att kunna avgöra ifall leverantören kan leva upp till ställda kraven eller 

inte. Under nuvarande räkenskapsår har organisationen Amfori-BSCI framställt ett verktyg för 

riskbedömning som kallas ”Country Due Diligence tool”. Verktyget överensstämmer med 

principerna i uppförandekoden. Med hjälp av verktyget kan MQ identifiera risker och 

utmaningar på koncernens produktionsmarknader. MQ säger sig bedöma en väsentlig risk för 

brott mot mänskliga rättigheter i dess leverantörskedja. Tvångsarbete, affärsetik och brott mot 

organisationsrätten är följande områden som verktyget kunnat identifiera som högriskabla. 
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Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, ledningssystem samt övertid är tre områden som 

revisionerna från BSCI kunnat identifiera som mest överträdda. Enligt MQ:s hållbarhetsrapport 

görs alltid en riskanalys vid framtagning av nya produkter för att säkerställa att den uppnår 

uppsatta krav för kvalité och kemikalier.  

Kontrakt 

MQ är sedan 2007 medlem i Amfori BSCI, som har utformat en uppförandekod som alla deras 

medlemmar implementerar. MQ köper in en del kläder från externa varumärken och dessa 

varumärkesleverantörer har sin produktion i högriskländer. MQ kräver att alla 

varumärkesleverantörer har en uppförandekod som bygger på FN:s konventioner för 

barnarbete, arbetssätt och mänskliga rättigheter. MQ har vidare en nolltolerans för barnarbete 

och arbetsvillkor som ligger högt upp på deras prioriteringslista. 

Genom hållbarhetsrapporten kan det avläsas att alla MQ’s krav och förväntningar på 

leverantörerna grundar sig i vad som är viktigt för intressenterna. Genom en aktiv 

intressentdialog har de kunnat avgöra vilka krav som intressenterna har på produkterna. 

Transparens i försörjningskedjan 

Anledningen till att MQ har offentliggjort sin leverantörslista är på grund av att de vill 

åstadkomma full transparens. Detta ger samtliga intressenter möjligheten att se och granska 

leverantörer som MQ använder. På denna lista framgår det hur många leverantörer och fabriker 

som finns och i vilket land de befinner sig i.  

Under räkenskapsåret har MQ identifierat sex fabriker som vid granskningen haft avvikelser 

mot MQ Critical violation policy. Åtgärdsplaner har upprättats med samtliga leverantörer som 

är berörda. MQ nämner även i hållbarhetsrapporten att inga fabriker var på en ”ej acceptabel”  

Koncernen har under 2017 ett pågående arbete med att kartlägga underleverantörer och har 

under året valt att lägga fokus på kartläggning av tvätterier eftersom MQ anser att materialet är 

grund för framtida prioriteringar.  

För att kunna ha en bättre översikt på råvaruleverantörerna, som levererar material till 

underleverantörerna, har koncernen även påbörjat ett förbättringsarbete för bomull genom 

implementering av initiativet ”Better Cotton” samt startat kartläggningen av materialet. 

MQ tar i sin hållbarhetsredovisning även upp en väsentlighetsanalys på områden som 

intressenterna prioriterar högst på listan. Det är intressenternas förväntningar och krav som 

ligger till grund för att MQ belyser dessa områden i sin hållbarhetsrapport. Denna 

väsentlighetsanalys har utförts med hjälp av intressentdialoger och kundundersökningar. MQ 

menar på att denna analys hjälper företaget långsiktigt genom att företaget är mer transparens 

gentemot sina intressenter.  
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Uppföljning & Utvärdering 

Två gånger årligen gör MQ tillsammans med inköpskontor och CSR-ansvariga en 

leverantörsutvärdering. Utvärderingen av leverantörerna sker inom olika områden: hållbarhet, 

leveransprecision, efterlevnad av uppförandekod, produktion, produktkvalitet, bruttomarginal 

samt pris och relation för att få ett helhetsperspektiv. Dessa kontrollerar görs genom egna 

revisioner, externa revisionsföretag och revisionsrapporter från andra godkända system. 

Fabriksinspektion går till på följande vis: 

1. Möte med fabriksledning 

2. Genomgång i fabriken för att kontrollera av arbetsmiljön och anställningsförhållanden 

3. Granskning av all relevant dokumentation 

4. Intervju med medarbetare och chefer 

5. Ett avslutande möte med fabriksledningen samt upprättande åtgärdsplan  

Fabrikerna bedöms vid revision hur väl de lever upp till de krav som medföljer företagets 

uppförandekod och krav. MQ förklarar utförligt för hur inspektionerna går till och bedömer 

därefter i en bedömningsskala från A-E där A är bäst och E är sämst. 

MQ ser seriöst på uppförandekoden och tar ställning till fabriker som inte följer de. Fabriker 

som på bedömningsskalan hamnar mellan nivå C-E behöver mer stöd i förbättringsarbetet och 

måste presentera en utvecklingsplan inom 60 dagar efter revisionen har skett. Därefter skall det 

göras en uppföljningsrevision inom ett år. Om upprepade avvikelser inträffar eller om 

leverantören inte är samarbetsvillig, avslutar MQ samarbetet med leverantören. MQ-koncernen 

påstår att arbeta med förbättrade arbetsvillkor i utvecklingsländer är ett långsiktigt arbete som 

kräver en hög grad av tålamod.  

MQ hanterar och förebygger risker systematiskt genom att göra en riskanalys av nya fabriker 

och leverantörer. Innan ett samarbete kan inledas görs en granskning/revision för att säkerställa 

att leverantören eller fabriken lever upp till uppförandekoden och dess krav. I samband med 

detta utgörs externa revisioner kontinuerligt för att hantera risker men de sker även via interna 

uppföljningar.  

Om en avvikelse från kraven i uppförandekoden sker, undersöks den grundläggande orsaken 

till detta. Därefter upprättas en åtgärdsplan till den drabbade fabriken eller leverantören. Om 

denne inte visar en form av samarbetsvilja eller avviker från koder upprepade gånger, kan det 

resultera i att samarbetet avslutas. Uppföljningsarbete har även påbörjats kring 

underleverantörer som exempelvis tvätterier. Processen utförs via ett formulär i enlighet med 

BSCI:s nolltoleranspolicy.  
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MQ har QuizRR utbildningar som baseras på internationella riktlinjer samt riktlinjer för 

företagsansvar och hållbarutveckling, ILO-konventioner och FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. MQ är väldigt tydliga med utbildningsprocessen samt dess moduler som ingår. 

Totalt använder 20 fabriker i koncernen och 10 292 personer har utbildats under räkenskapsåret 

för 2017 (MQ, 2017/2018). 

5.1.2 Ellos Group 

Ellos Group är idag en ledande aktör i Norden inom mode och inredning via sin e-handel. 

Koncernen grundades år 1947 och har sitt huvudkontor i Borås. Koncernen är verksam i 

samtliga länder i Norden. Ellos Group etablerar sig genom sina tre e-handelsplatser Ellos, Jotex 

och Stayhard. Koncernen har en lång och unik erfarenhet av e- handeln inom sina kategorier 

och nya tekniska lösningar utvecklas kontinuerligt för att ge sina kunder en förbättrad 

shoppingupplevelse. Huvudägare till koncernen är Nordic Capital Fund och Frankenius Equity 

AB med Paul Frankenius som medinvesterare. Koncernen hade år 2017 en omsättning på 2 

miljarder kronor (Ellos, 2019). 

Specificering & Riskbedömning 

Ellos Group strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med deras leverantörer och arbeta 

med de för att säkerställa att sociala och miljömässiga normer uppfylls. År 2017 hade koncernen 

350 leverantörer, en ökning från 282 leverantörer 2016. Antalet leverantörer 2017 ökade till 

följd av nya marknader och ett bredare sortiment. 

Ellos nämner att de är medvetna om att det finns stora sociala risker med att ha externa 

leverantörer som har sitt säte långt bort geografiskt. Sociala frågor är viktiga, med komplexa 

försörjningskedjor och produktion i länder där det finns risk för dåliga arbetsvillkor och respekt 

för mänskliga rättigheter. Som ett ansvarigt företag försöker Ellos ta itu med dessa utmaningar 

genom att göra bättre val för material-och produktionsprocesser de använder och genom att 

arbeta nära dess leverantörer för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden i leverantörskedjan. 

Kontrakt 

Koncernens uppförandekod baseras på standarden ”Initiative Clause Social” (ICS), vilket är 

den franska motsvarigheten till BSCI (Business Social Compliance Initiative) som tidigare 

nämnts hos de föregående företagen som studien behandlar.  

Sedan år 1999 ställer Ellos Group krav på att varje ny leverantör ska skriva under deras 

uppförandekod innehåller tydliga krav på arbetsförhållanden bland annat. Uppförandekoden 

innehåller företagets ståndpunkter gällande tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, 

diskriminering, löner och förmåner, hälsa och säkerhet och slutligen miljö. 
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Ellos Group kräver att alla leverantörer följer deras uppförandekod innan de påbörjar en 

affärsrelation. Uppförandekoden gäller alla leverantörer och produktionsenheter som är 

involverade i tillverkning eller leverans av produkter till något av de företag som ingår i Ellos-

koncernen. 

Uppförandekoden anger de krav som alla leverantörer måste följa för att kunna göra affärer 

med Ellos-koncernen möjliga. Leverantörerna ansvarar för att dessa krav uppfylls vid alla 

fabriker som är involverade i tillverkningen av produkter till Ellos Group.  

Ellos uppförandekod är kopplad till den interna etiska koden som skall följas. Koncernens 

leverantörshandbok guidar alla av Ellos relationer med dess leverantörer. Handboken gjordes 

tillgängligt online år 2017, och alla leverantörer måste omregistreras årligen för att bekräfta det 

allmänna avtalet.  

Transparens i försörjningskedjan 

Ellos-koncernens egna produkter tillverkas av externa leverantörer, främst i Sydostasien. Ellos 

huvudsakliga inköpsmarknader är Kina, Indien och Bangladesh. 

Bristande efterlevnad identifierad 2017 var huvudsakligen relaterad till arbetstider och brist på 

dokumentation av löner och arbetstid. 

Uppföljning & Utvärdering 

Ellos-koncernen har ett kontroll-/och uppföljningssystem med regelbundna granskningar och 

inspektioner för att spåra framstegen, identifiera risker och förbättra möjligheter. Några av 

granskningarna görs av koncernens centrala agentur Kering Group Sourcing /KGS), och några 

via den oberoende revisorn Bureau Veritas. Om ett förbättringsbehov identifieras, är 

leverantören skyldig att införa förbättringar som beskrivs i en korrigerande handlingsplan. Alla 

leverantörer i KGS-nätverk har inspekterats och godkänts innan de förs in i leverantörslistan.  

Inspektionerna inkluderar konfidentiella intervjuer, tester, observationer och feedback från 

ledningen. Med en mångsidig strategi kan revisorerna överväga olika källor av information och 

utnyttja beprövade undersökande tekniker för att bekräfta bevisen. 

När förbättringsområden identifieras utfärdas en korrigeringshandlingsplan, inklusive en 

beskrivning av det som brister i överensstämmelsen vilket resulterar i en rekommenderad 

korrigeringsåtgärd. 

Beroende på hur allvarlig överträdelsen är, planeras en efterföljande granskning för att bekräfta 

framstegen inom en viss tidsram. Om allvarliga problem inte åtgärdas kommer verksamheten 

att avslutas. År 2017 avbröts samarbetet med tre av Ellos-koncernens leverantörer i KGS-

nätverket, som är översatt till 0,8% av alla leverantörer av Ellos-koncernen, på grund av 

allvarliga brister eller misslyckande till att förbättras. 
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Regelbundna granskningar och korrigerade handlingsplaner används för att övervaka och 

ständigt förbättra koncernens sociala och miljömässiga inverkan på produktionen (Ellos-Group, 

2018).  

5.1.3 Lindex 

Lindex är ett av de ledande varumärkena inom mode i Europa. De har cirka 490 butiker runt 

om i världen på totalt 17 marknader men även online. Enligt företagets hemsida erbjuder de ett 

inspirerande och prisvärt mode för medvetna och modeintresserade kvinnor. Konceptet 

innehåller ett sortiment för både dam-/barn-/underkläder och kosmetika. Inom hållbarhetssyftet 

påpekar Lindex att deras löfte är att åstadkomma skillnad för framtida generationer genom att 

stärka kvinnan, ha respekt för vår planet och stå upp för mänskliga rättigheter. Lindex 

grundades år 1954 i Alingsås och har sitt huvudsäte i Göteborg och hade räkenskapsår 2017 en 

omsättning på 606 miljoner euro. Företaget är en del av Stockmannkoncernen som är notreat 

på den finska börsen ”Nasdaq Helsinki” (Lindex, 2019). 

Specificering & Riskbedömning 

Innan Lindex börjar arbeta med en ny leverantör eller fabrik, säkerställer de noggrant att 

leverantören överensstämmer med företagets policys och krav. Företaget tittar även på andra 

faktorer till följd av denna processen, såsom förmågan att leverera, leverantörskunskap och 

övergripande anpassning till företagets behov. Alla fabriker är granskade innan de får sin första 

order från Lindex.  

Lindex lägger stort fokus kring att bibehålla en bra och långvarig relation till sina leverantörer. 

Därav samarbetar de med färre leverantörer än tidigare för att hålla ett starkt partnerskap till 

dessa. Under 2017 kom 80 procent av all produktion från endast 40 leverantörer.   

År 2017 samarbetade företaget med 142 leverantörer som arbetade i 242 fabriker. De delar även 

information kring vilka specifika leverantörer det handlar om på deras webbsida där de har 

offentliggjort sin leverantörslista. 

Majoriteten av Lindex kläder är tillverkade i riskländer med avseende på negativ påverkan på 

miljö och sociala förhållanden. De är medvetna av denna risk, därav arbetar de för att 

identifiera, förebygga och minimera eventuella negativa konsekvenser för verksamheten. 

Lindex utför en besiktning i deras produktionsländer varje år samt innan de går in i ett nytt 

produktionsland.  

Risken för att barn-eller tvångsarbete inträffar är låg hos leverantörerna, men risken är högre 

längre ner i försörjningskedjan. De arbetar på olika sätt till att motverka detta, till exempel 

genom att utveckla försörjningskedjan transparens. 
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Ett annat riskområde som är kopplat till transparensen i leverantörskedjan är obehöriga 

underleverantörer. Dessa kan i värsta fall möjliggöra produktion som nödvändigtvis inte 

överensstämmer med Lindex policys och krav. Ännu en aspekt som Lindex anser är en risk av 

leverantörens insyn är dokumentationen. 

Kontrakt 

Lindex arbetar aktivt för att deras produktion ska överensstämma med företagets policys och 

krav, genom en uppförandekod samt genom själv-bedömning och fabriksgranskningar. 

Företagets närvaro i dess produktionsländer genom produktionskontoren är avgörande i arbetet.  

Lindex har haft en uppförandekod sedan år 1997 och sedan 2005 har de varit medlemmar i 

amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). De använder sig av denna uppförandekod 

som alla av företagets leverantörer har ett krav på att följa. Denna uppförandekod anger krav 

11 olika områden som tidigare nämnts hos föregående studerade företag.  

Företaget har en nolltolerans för obehöriga underleverantörer och anser det vara en mycket 

allvarlig fråga om det skulle uppstå. 

Transparens i försörjningskedjan 

Genom att Lindex delar sin leverantörslista och delar information kring vilka leverantörer och 

fabriker de samarbetar med, säger de sig bidra till en högre transparens och insyn gentemot sina 

intressenter. 

De åtgärder som utförs idag (2017) är huvudsakligen hos första ledets leverantörer där företaget 

har lyckats utveckla mest transparens över åren. Lindex arbete under de närmaste åren kommer 

fokusera på att utveckla öppenhet över första ledet i försörjningskedjan. År 2017 började de 

kartlägga andra ledet för att få mer insikter längre ner i leverantörskedjan. Under 2018 börjar 

Lindex också publicera enheter från andra ledet.  

Sedan 2017 har företaget varit engagerade i Apparel and Footwear Supply Chain Transparency 

Pledge, som är ett initiativ som bidrar till att visa på åtaganden mot större insyn i 

försörjningskedjan. 

Korrekt dokumentation är ett krav i uppförandekoden, men brister avseende 

anställningsidentifieringen och löneförteckning, är exempel på vanliga problem inom 

textilindustrin uppges Lindex i dess hållbarhetsrapport. Brist på korrekt dokumentation 

komplicerar processen för att säkerställa överensstämmelser med uppförandekoden inom 

områden som löner och övertid. 

Uppföljning & Utvärdering 
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I de fall att brott mot mänskliga rättigheterna skulle inträffa, resulterar det i att Lindex jobbar 

ihop med leverantören för att underhålla och återställa den drabbade. Nya ordrar läggs inte 

förrän överträdelsen har rättats till och offret har kompenserats. 

Lindex har ett ”Sustainability scorecard” som de kallar det, vilket är ett viktigt verktyg enligt 

företaget. Med ”hållbarhetskortet” bedömer de sina leverantörer baserat på deras prestation. 

Detta utförs på en skala 1-5, där fem är det högsta möjliga resultatet. Kortet bygger på sex 

kriterier som återspeglar leverantörernas miljömässiga-/och sociala prestanda. 

Hållbarhetspoängen läggs till i kortet, som är Lindex leverantrörshanteringsverktyg. 

Följaktligen medför detta att hållbarhetsfrågan blir en integrerad del av företagets 

beslutsfattande.  

Lindex har interna granskningar utförda av tillverknings/produktionskontoren samt av 

tredjeparts revisioner i form av granskningar från Amfori BSCI, utförda av internationellt 

ackrediterade oberoende revisorer. Granskningarna utförts både planerat och oplanerat. Efter 

varje granskning, oavsett om det är en granskning från Amfori BSCI, intern granskning eller 

annan typ av inspektion, sammanställs en granskningsrapport med en gemensam korrigerande 

handlingsplan. Det ges en tidsram för att handlingsplanen ska utföras och sedan följs det upp 

att det avtalade fullföljts.  

Lindex uppges arbeta flitigt för att göra leverantörerna medvetna om vikten av god 

dokumentation genom seminarier och workshops och genom att ge utbildning för ansvariga 

personer på fabrikerna. 

Sedan 2015 har Lindex deltagit i ett pilotprojekt med QuizRR, ett digitalt träningsverktyg för 

utbildning av fabriksarbetare om rättigheter, ansvar och säkra arbetsplatser. Verktyget är 

utvecklat av QuizRR:s nära samarbete med Lindex och flera andra svenska varumärken 

(Lindex, 2018). 

5.1.4 RNB 

Retail and Brands grundades år 2000 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget 

driver och utvecklar butiker men även e-handel inom mode, accessoarer, konfektion och 

kosmetik. Företagets försäljning drivs genom koncepten Brothers, Polarn O. Pyret, 

Departments & Stores och Man of a kind. RnB koncernen har drygt 260 butiker i tio länder. 

Bolaget är noterat på den svenska börsen (Nasdaq Stockholm) och hade en omsättning (2017) 

på 2 238 miljoner kronor (RNB, 2019). 

Specificering & Riskbedömning 

RnB har från vad som kan utläsas från deras hållbarhetsrapport 66 leverantörer. RnB ser hellre 

att de har färre leverantörer där de har en god relation med dessa än att ha ett flertal med enbart 
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fokus på effektiv produktion. RNB strävar efter att minimera antalet mellanhänder och begränsa 

det totala antalet leverantörer. Syftet är att skapa nära relationer med utvalda leverantörer för 

att stärka produktionskontrollen och samarbetet. 

RnB nämner att risken för oetiska affärsbeteende är hög i deras produktionsländer. Företaget 

nämner att ett exempel kan vara att en leverantör misslyckas ge korrekt information om vilken 

produktionsenhet som en viss vara har producerats i. Att inte veta statusen för den faktiska 

produktionsplatsen, ser RnB som en potentiell risk för brott mot människans rättigheter. Risken 

för att leverantörer försöker muta fabriksinspektörerna är hög. 

Vidare upplever RnB en risk att inte ha mottagit några klagomål från producenterna genom 

organisationens ”BSCI-granskningsmekanism” under föregående tre år. De tar även upp risker 

med brand och byggsäkerhet hos leverantörerna.  

Koncernen förklarar i sin helhet hur riskbedömning och riskhantering sker runt produkter, 

processer och leverantörskedjan.  

Kontrakt 

Retail and Brand är medlemmar i Amfori BSCI sedan år 2004 och utgår därmed från 

uppförandekod. Amfori BSCI nämns utförligt i den teoretiska referensramen i studien, vilket 

även RnB beskriver väldigt omfattande om i deras hållbarhetsrapport.  

RnB har även en egen nolltoleranspolicy som strikt skall följas. Dessa krav kan företaget aldrig 

kompromissa med och därför har de etablerat denna rutin. Om ett överskridande skulle ske 

inom dessa punkter resulterar det i att alla nya ordrar stoppas till dess att en dokumenterad 

förbättring skett. Inom denna policy ingår: 

Barnarbete, tvångsarbete, avsaknad av grundläggande brandsäkerhet i produktion, allvarlig fara 

för arbetarnas liv och hälsa, fysisk eller psykisk misshandel, allvarlig miljöfara, nekad tillgång 

till produktionsanläggning, brist på engagemang eller ovilja att förbättra, otillåten tillverkning 

hos underleverantörer och etiskt affärsmannaskap. 

RnB är väldigt tydliga med vilka krav som skall gälla vid eventuella inköp hos dess 

leverantörer. Alla leverantörer behöver acceptera och ta del av uppförandekoden samt vara 

delaktiga vid inspektioner och eventuella åtgärdsprogram. 

Transparens i försörjningskedjan 

För att öka transparensen, har RnB publicerat en offentlig leverantörslista som täcker alla 

fabriker som de samarbetat med minst ett år och där ordervärdet uppgått till minst 100 000 

kronor. Under det föregående året initierade RNB ett pilotprojekt för kartläggning av 

hållbarhetsfotavtrycket för två produkter genom försörjningskedjan för att se hur de kan öka 

transparensen uppströms i produktionen. 
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Sedan det mesta av produktionen äger rum i Asien och 88% av fabrikerna är belägna i risk 

länder, implementerar RNB en rad lösningar för att engagera sig närmare med 

produktionsenheter. Arbetet sker huvudsakligen genom RNB: s produktionskontor i Hongkong 

och via deras agentkontor i Turkiet och Indien. Väl fungerande leverantörsrelationer är 

avgörande för att både skapa attraktiva och lönsamma produkter och för att bidra till en hållbar 

utveckling av branschen enligt RnB. 

Under RNB: s interna bedömningar har det varit flera fall av otillåten produktion där 

leverantörerna har försett koncernen med felaktiga uppgifter om själva produktionsplatsen. 

Vidare illustreras det i hållbarhetsrapporten ett diagram som visar på granskningsområden som 

är oacceptabla, bristfälliga, accepterade eller godkända. 

Uppföljning & Utvärdering 

RnB prioriterar utförlig och granskad kännedom om förhållandena kring fabriker och 

leverantörer. Företaget skall kontinuerligt kontrollera sina produktionsenheter för att säkerställa 

att förhållandena efterföljs som avtalat. 

Efterlevnad av företagets uppförandekod kontrolleras i de utomstående produktionsfabrikerna 

genom både oberoende externa inspektioner och genom egna kontroller. Inspektionerna är 

uppdelade i fyra steg som är BSCI-granskningar, interna inspektioner, fabriksbesök och 

kvalitetsinspektioner. Om det framkommer brister vid en inspektion av fabrikerna, resulterar 

det i att det upprättas en åtgärdsplan med den specifika leverantören i fråga. Denne skall åtgärda 

bristerna på en obestämd tid som är beroende på avvikelsens allvarlighet. Fabrikerna följs sedan 

upp ännu en gång för att säkerställa att problemen har åtgärdats. Om leverantören avviker och 

inte efterföljer uppförandekoden, kan det leda till att samarbetet avslutas. RnBs utgångspunkt 

är att alla fabriker och leverantörer skall få en rimlig chans att förbättra sitt arbete och få den 

hjälp som behövs. 

När det gäller leverantörsutvecklingen kan fabriker erbjudas utbildningar i de bristande 

frågorna antingen genom BSCI eller internt (RNB, 2018). 

5.1.5 KappAhl 

Per-Olof Ahl grundade KappAhl år 1953. Idag tillhör KappAhl en av Nordens största 

modekedjor. Huvudkontor är placerad i Mölndal, Sverige. Företaget har sammanlagt 369 

butiker belägna i Sverige, Finland, Norge, Polen och Storbritannien. Försäljningen sker både i 

de fysiska butikerna och online. KappAhl har omkring 4000 anställda i tio länder och 

räkenskapsår 2017/2018 omsattes 5,8 miljarder svenska kronor (KappAhl, 2019). 

Specifikation & Riskbedömning 
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Under räkenskapsåret 2017/2018 stod tio av KappAhls leverantörer för 31% av deras totala 

inköp. En samlad produktion innebär enligt KappAhl till mer kontroll, större möjligheter till att 

påverka samt ökad kvalitet. Produktionen har skett hos 187 leverantörer som befinner sig främst 

i Asien men även i Europa. 

KappAhl påstår i hållbarhetsrapporten att produktionsländerna där leverantörerna är belägna 

har en väl fungerande textilindustri med god infrastruktur och en kvalitets-samt prisbild som 

matchar företagets krav och segment.  

KappAhl fördrar långsiktiga relationer med ett färre antal leverantörer över kortsiktiga 

relationer med ett större antal leverantörer.  

Frågorna som företaget ser som högst prioriterade är social dialog, löner och arbetstider. 

Riskerna, och bristen på insyn, är som störst längre bak i leverantörskedjan. Företaget ser även 

risker i produktionsländerna med avseende för mänskliga rättigheter, korruption, arbetsvillkor, 

löner, barn- och tvångsarbete, föreningsfrihet, säkerhet, hälsa och miljö.  

Modeföretagens uppförandekoder med tillhörande fabriksgranskningar gör också att det finns 

en risk för en ”audit fatigue” i leverantörsledet. Därav finns ett behov av att arbeta tillsammans 

med initiativ som Sustainable Apparel Coalition (SAC) för att skapa mer engagemang och 

effektivitet hos leverantörerna.  

KappAhls hållbarhetsstrategi bygger på en kombination av egna initiativ och branschinitiativ 

som ska kunna hantera riskerna i produktionsländerna. 

Kontrakt 

KappAhl har utvecklat en egen uppförandekod som samtliga leverantörer måste förhålla sig till. 

Uppförandekoden innebär att följa produktionslandets lagar och regler och baseras också på 

konventioner som ILO, arbetssätt och FN:s barnkonvention. KappAhl har även en 

nolltoleranspolicy för all typ av korruption. Fall av korruption förkommer ytterst sällan 

eftersom KappAhl har väldigt hög grad av interna kontroller. Under 2017/2018 rapporterades 

inga fall av korruption. När ett nytt samarbete med en leverantör äger rum förpliktar sig 

leverantören att följa företagens uppförandekod, uttalade regler och riktlinjer.  

Transparens i försörjningskedjan 

KappAhl har släppt fabrikslista där alla fabriker som tillverkar KappAhls produkter finns med. 

På denna lista framgår vilket land, stad, namn på fabrikerna samt adress till de. Detta har 

KappAhl offentliggjort för att vara så transparenta som möjligt. 

Om en fabrik inte lever upp till kraven eller inte utför överenskomna förbättringar samt om 

leverantörer inte är samarbetsvillig, leder det till en begränsning eller fullt stopp i 

orderläggningen. KappAhl tar upp antal ”avvikelser mot koden” i en tabell i sin 
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hållbarhetsrapport. Vanliga brister i kravföljandet är arbetstid och arbetsplatsskydd. KappAhl 

har sett brister när det kommer till anställningsvillkor, löner och övertidsarbete och satsar på att 

förbättra dessa.  

Det är viktigt för KappAhl att hållbarhetsrapporten speglar intressenternas förväntningar på den 

sociala och miljömässiga påverkan i värdekedjan. Med hjälp av nära dialoger med sina 

intressenter, påstår sig KappAhl öka sin transparens.  

Uppföljning & Utvärdering  

KappAhl utvärderar sina leverantörer regelbundet. Under utvärderingen undersöks parametrar 

som leverans, hållbarhet, pris och kvalitet. De undersöker vilka leverantörer som lever upp till 

deras förväntningar och krav bäst.  

Om KappAhl upptäcker att en leverantör inte lever upp till kraven väljer inte KappAhl att 

avsluta partnerskapet utan istället bidra till förändring. När upptäckten sker är leverantörerna 

skyldiga att presentera en åtgärdsplan som måste innehålla en beskrivning av hur avvikelserna 

skall korrigeras på ett systematiskt och hållbart vis, slutdatum för att korrigeringarna skall träda 

i kraft samt vem som bär ansvar för att åtgärden fullföljs. Under räkenskapsåret har 188 

leverantörer skapat en åtgärdsplan. 

KappAhl rangordnar fabrikerna till hur bra de uppfyller deras krav på tre olika nivåer: ej 

godkänd, tillfälligt godkänd och godkänd. Ej godkänd innebär att fabriken inte uppfyller deras 

grundläggande krav och kan därför inte användas som producent till KappAhl. Första gången 

en inspektion görs är det alltid rankad som ”tillfälligt godkänd” även om de uppfyller KappAhls 

grundläggande krav. Flera besök krävs för att kunna verifiera hur väl fabriken lever upp till 

kraven. Efter 12 månader görs ännu en inspektion och då måste fabriken ligga på en godkänd 

nivå. Inspektioner görs regelbundet och jobbar för att de ständigt skall förbättras.  KappAhl har 

en grundregel att en fabrik inte får understiga sin graderade nivå utan endast stiga i graderingen. 

2017/2018 gjordes 482 inspektioner och uppföljningsbesök hos leverantörernas fabriker. Under 

året har KappAhl sagt upp samarbetet med 1 leverantör i Indien eftersom de misslyckades leva 

upp till kraven som ställdes på de samt misslyckades med att åtgärda avvikelserna efter 

upprättad åtgärdsplan. 

Vanliga brister i kravföljandet är arbetstid och arbetsplatsskydd. KappAhl har sett brister när 

det kommer till anställningsvillkor, löner och övertidsarbete och satsar på att förbättra dessa.  

Tillsammans med QuizRR deltog KappAhl i ett pilotprojekt där företaget genomförde en digital 

utbildning på surfplattor hos leverantörer i Bangladesh. ”Sedan starten har 2 500 

fabriksanställda deltagit i totalt 10 158 utbildningstillfällen för att lära sig mer om exempelvis 

arbetsplatspolicyer, hälsa och säkerhet samt brandskydd” enligt KappAhls hållbarhetsrapport.  
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KappAhl nämner även att den lokala organisationen TCM på uppdrag av KappAhl sedan 2010 

driver ett uppskattat utbildningscenter för kvinnor som vill arbeta inom textilindustrin i utkanten 

av Bangladesh huvudstad Dhaka.  

”Centret tar emot kvinnor mellan 18 och 35 år som kommer från fattiga förhållanden och saknar 

formell utbildning. Under den tre månader långa utbildningen lär de sig inte bara att använda 

en symaskin utan får också träna sig på att läsa och skriva, lära sig om hälsa och säkerhet och 

om kvinnors rättigheter. I år utbildades 100 kvinnor och sedan starten 2010 har 682 kvinnor 

genomfört utbildningen. Samtliga kvinnor erbjuds arbete efter utbildningen och det finns 

tidigare deltagare som numera har ansvarspositioner i sömnadsfabriker” enligt KappAhls ord i 

deras hållbarhetsrapport (KappAhl, 2018).  

5.2 Empirisk insamling av samhällets förväntningar 

Begreppet outsourcing innebär att ett företag väljer att anlita en extern part för att utföra en 

aktivitet som företaget tidigare själv utfört. Ett företag kan göra kostnadsbesparingar genom att 

ha lägre inköpspriser på grund av de externa leverantörernas stordriftsfördelar (Bengtsson, 

Berggren, & Lind, 2005). Genom outsourcing kan företag skapa kostnadsfördelar, få ökade 

försäljningsmöjligheter, lägre årliga kostnader, tillgång till ny expertis, större konkurrenskraft 

samt mer tid att fokusera på företagets kärnverksamhet (Brown & Wilson, 2005). Detta är några 

av fördelarna med att outsourca delar av sin produktion. Eftersom alla valda företag som ingår 

i denna studie har outsourcat sin tillverkning blir det intressant, ur ett intressentperspektiv att 

studera hur företagen motiverat sina vägval när det kommer till val av leverantör. Van Weele 

(2012) nämner i sin inköpsprocessmodell att det är viktigt att besluta ifall företaget skall 

använda sig av en eller flera leverantörer. 

Företag måste fundera på de risker som kan uppstå vid outsourcing. Risker av outsourcing kan 

definieras som negativa konsekvenser som medföljer användning av externa leverantörer 

(Quélin & Duhamel, 2003). Risker i form av dåliga arbetsförhållanden och arbetsmiljöer är inte 

allt för ovanligt i högriskländer. En fabrik i Bangladesh rasade 2017 där 1100 personer omkom 

(Svenska Yle, 2017). Denna aspekt är ett bra exempel på potentiella risker med produktion i 

högriskländer. I och med att outsourcing kan medföra en del risker, blir det intressant att se hur 

företagen presenterar och reflekterar över dessa i sina hållbarhetsredovisningar. 

I första steget av Van Weeles inköpsprocessmodell framgår det att ”juridiska krav och 

miljökrav” är viktiga att klargöra vid eventuella samarbeten och inköp. Eftersom studien 

fokuserar på den sociala aspekten utesluts ”miljökrav” och fokuset placeras istället på de 

juridiska kraven. 
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Den svenska klädindustrin har utformat uppförandekoder, med andra ord uppsättningar av 

regler som dess leverantörer måste följa. Uppförandekoder fungerar även som ett löfte från 

klädföretaget till konsumenterna (Fair Action, 2018). När Fashion Revolution undersöker 

transparens i försörjningskedjan hos klädföretag är det viktigt att i första hand undersöka vilka 

företagens sociala och miljömässiga policys är (Fashion Revolution, 2019).  

Frostenson, Helin & Sandström (2015) menar på att FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, 

internationella standarder och avtal är kriterier för vad som anses vara väsentligt för 

intressenterna. Av den anledningen är det intressant att utforska kring hur tydligt och utförligt 

företag förklara sina uppförandekoder, policyn, krav och andra väsentliga villkor som 

leverantörerna skall förhålla sig till.  

Fashion Revolution anser att det är viktigt att redogöra för hur hela produktionsprocessen ser 

ut hos företagen. Hur en produkt går från råmaterial till slutprodukt. Detta kan företag påvisa 

genom att offentliggöra en leverantörslista tillsammans med en genomgående förklaring för hur 

processen går till i verkligheten (Fashion Revolution, 2019). Spårbarhet i produktionsprocessen 

och avslöjande av arbetsförhållanden hos leverantörerna är vidare två olika dimensionerna som 

Egels-Zandén och Hanssons (2016) tar upp.  

Transparens handlar även om att kunna erkänna sina brister. Frostenson, Helin & Sandström 

(2015) nämner att misstankar väcks gentemot företagen ifall de inte diskuterar sina brister, utan 

endast kommunicerar sina framgångar. En hållbarhetsredovisning bör framhäva företagens 

både positiva och negativa aspekter (Hahn & Lülfs, 2014). Fashion revolution nämner att det 

är viktigt att studera hur företagen avslöjar sina upptäckter hos leverantörernas fabriker 

(Fashion Revolution, 2019). Det finns påtagliga brister med att ha sin produktion i Asien. 

Kunskapsbristen är bland de största bristerna eftersom arbetarna inte har fått en riktig utbildning 

för hur utförandet av arbetet skall ske korrekt (ETC, 2018). Kim och Ferguson (2016) har i sin 

CSR-undersökning baserat på samhällets förväntningar, bland annat kommit fram till att 

allmänheten vill ha reda på mer kring företagens brister. 

En ytterligare aspekt som samhället förväntar sig att företag bör redovisa är uppföljning och 

utvärdering av leverantörer (Justice, 2006). Där skall hela inköpsarbetet och leverantörerna 

utvärderas för att avgöra ifall ett framtida samarbete är av intresse eller inte. För att säkerställa 

att uppförandekoden följs genomför klädföretagen kontroller hos leverantörsfabrikerna 

(Fashion Revolution, 2019). Däremot är det långt ifrån alla företag som publicerar resultat från 

granskningarna. Vidare är det få klädföretag som granskar sina underleverantörer (Fair Action, 

2018). En tankeställare är hur företag arbetar med åtgärder ifall inskränkningar mot 

uppförandekoden råder. Vidare är det intressant att undersöka hur företag jobbar med 
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leverantörsutveckling. Företagen kan skriva att de vill ha långsiktiga relationer med sina 

leverantörer men jobbar inte aktivt med kompetens- och leverantörsutveckling (Fashion 

Revolution, 2019). 
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6. Analysmodell 
Studien är tänkt att besvara frågan om huruvida företag är transparenta i sina 

hållbarhetsredovisningar i relation till samhällets förväntningar. En operationalisering av 

samhällets förväntningar har i följande kapitel definierats för att tydliggöra begreppets 

modellens uppbyggnad i studien. Författaren har bearbetat en anpassad analysmodell baserad 

på samhällets förväntningar som sedan testas empiriskt. 

6.1 Operationalisering av samhällets förväntningar 

Att kommunicera företagets CSR-arbete via hållbarhetsrapporter har blivit allt mer populärt. 

Aspekten kan ses som ett standardiserat tillvägagångssätt att nå ut till sina intressenter gällande 

företagets hållbarhetsarbete. Istället för att kommunicera ut informationen via intervjuer eller i 

mediala sammanträffanden använder företag sig istället av hållbarhetsrapporter med ett mer 

översiktligt publicerande av arbetet kring CSR. Enligt en undersökning från 

kommunikationsbyrån Halvarsson & Halvarsson, kommunicerar 75 procent av Sveriges största 

bolag och 97 procent av de 150 största företagen i Europa sitt hållbarbara ansvarstagande via 

sina hållbarhetsredovisningar (Borglund, CSR och hållbart företagande, 2017). 

EU-kommissionen råder att större företag bör kommunicera sina strategier, resultat och 

lösningar gällande det hållbara ansvaret. Kommissionen menar på att informationsspridningen 

är väsentlig för att öka trovärdigheten i företagens CSR-arbete (Grafström, Götheberg, & 

Windell, 2015).  

 

Legitimitetsteori utvärderar samhällets förväntningar på organisationerna, baserat på ett "socialt 

avtal". Det sociala avtalet föreslår att organisationer har skyldigheter att agera ansvariga i 

enlighet med samhällets förväntningar. Kontraktet har utvecklats som ett försök att förstå och 

förklara socialt beteende (O'Donovan, 2002). Legitimitetsteori förklarar att organisationer 

verkar i en dynamisk miljö medan de strävar efter att uppträda inom ramen som accepteras av 

samhället, det vill säga följande normer som fastställts av samhället och intressenterna, som 

också kallas social legitimitet. Fokus har främst varit på organisationernas verksamhet där de 

måste vara kongruenta med sociala värderingar. Organisationerna behöver emellertid också 

kommunicera dessa värderingar till sina intressenter (Michelon & Parbonetti, 2012). 

Deegan (2002) nämner att företagen i stor utsträckning påverkas av samhällets förväntningar. 

Detta visar företagen i sin tur externt via hållbarhetsredovisningar, vilket leder till att företaget 

blir synligt för intressenterna.  
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Tidigare studier berör tyngden av samhällets förväntningar. På grund av samhällets ökade 

förväntningar kan en väl anpassad och ambitiös hållbarhetsrapportering bidra till legitimitet. 

Pettersson och Wiklund (2017) menar till exempel i sin fallstudie på att företagets legitimitet 

beror på hållbarhetsredovisningens ambitionsnivå och innehåll. Studien nämner även att 

uppfylla samhällets förväntningar är ett sätt att nå legitimitet. Sammantaget överväger de 

viktigaste informanterna hållbarhetsrapportering som en positiv ansträngning och beskriver det 

som ett sätt för företag att vara pionjärer och agera ansvarsfullt (Pettersson & Wiklund, 2017). 

 

Dwight W. Justice (2006) specificerar samhällets förväntningar på företaget utifrån hållbara 

aspekter. De sociala förhållandena som nämns av författaren beskrivs nedan; 

- Samhället önskar att verksamheten skall utveckla sociala revisioner och bedömning. 

- Samhället önskar att verksamheten arbetslösa sysselsätts och arbetar under hälsosamma 

arbetsförhållanden. 

- Samhället önskar att verksamheten ska bete sig som en god medborgare och bör erkänna 

sina beslutfattande mot samhällets intresse. 

Genom att företaget i fråga presenterar information kring CSR, förmedlar de en social bild av 

ansvar, legitimerar deras beteende och förbättrar sitt rykte. Detta genom att visa att företaget 

överensstämmer med sådana normer och förväntningar som samhället förväntar sig. Legitimitet 

från samhället är belöningen när organisationerna följer institutionella sociala förväntningar 

(Justice, 2006).  

En tidigare uppsats från Karlstads universitet skriven av Le & Mueangkerd (2013) nämner att 

”Business Social Compliance Initiative” (BSCI), är accepterat runt om i världen och andra 

intressenter skulle uppfatta företaget mer legitimt om samhällets förväntningar är kongruenta 

med företagets. Om exempelvis BSCI finns med i hållbarhetsrapporterna, resulterar det i att en 

viss legitimitet kan uppnås. 

FN:s 10 vägledande principer har sitt ursprung från vad samhället förväntar sig gentemot en 

hållbar utveckling.  Det filantropiska ansvaret och legitimitetsteorin är ytterligare två aspekter 

som följer upp förväntningarnas uppbyggnad och företagens lyhördhet mot dess intressenter 

gällande socialt ansvarstagande. 

Samhällets förväntningar förbinder sig väl med det filantropiska ansvaret som benämns i 

Carrolls pyramid. Den dimensionen av pyramiden handlar just om förväntningar och 

förhoppningar från samhället. Därav är företagens handlingar viktiga för ett fortsatt förtroende 

(Carroll, 1991). 
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Regeringskansliet (2013) nämner följande i publikationen om hållbart företagande gällande 

FN:s vägledande principer: 

”Stater har blivit ombedda att implementera de vägledande principerna nationellt och företag 

att utgå ifrån principerna i sitt arbete med mänskliga rättigheter. Som ett minimum bör företag 

respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter. Med uttrycket ”ansvar att respektera 

mänskliga rättigheter” menas att företag ”bör undvika att kränka andras mänskliga rättigheter 

och åtgärda en negativ påverkan som det kan vara inblandat i”. Det kan ses som ett moraliskt 

ansvar för att svara upp mot samhällets förväntningar.”  

Samhällets förväntningar har, som tidigare nämnt, utgångspunkt från FN:s principer om 

mänskliga rättigheter och bör med omtanke efterföljas av företagen för att svara för dessa.  

 

Det ställs ideligen krav på att storföretag skall kunna säkerställa sina leverantörskedjor och att 

leverantörerna arbetar parallellt med företagets värderingar. Företagen i fråga vill kunna 

uppvisa ett hållbart informationsflöde genom hela leverantörskedjan för att i sin tur visa ett 

större ansvar kring hela produktionsledet. I beslutsprocessen kring vad redovisningen skall 

inkludera, bör samhällets förväntningar vägas in. Det kan göras via en väsentlighetsanalys som 

bedöms utifrån företagets intressenter och vad de ser är relevant information avseende 

hållbarhetsaspekten (Jansson, 2017). 

Således kan ägare se fördelar med exempelvis enkätutskick för att konkret kunna säkerställa 

vad samhället och företagets intressenter har för förväntningar på företaget. Förväntningarna 

vägs in i vad som komma att bli en slutgiltig hållbarhetsrapport där mål, aktiviteter och resultat 

presenteras (Jansson, 2017). 

Väsentlighetsanalys via dialoger är således ett tillvägagångssätt för företag att nå ut till sina 

intressenter och få bekräftat vad förväntningarna på företaget innefattar. Det ovannämnda kan 

kopplas till enkätundersökningen i denna studie som presenteras längre fram i kapitlet. 

Egels-Zandén och Hansson (2016) nämner även i en fallstudie om transparens inom 

modeindustrin, att konsumenter blir positivt överraskade när företag ger ut transparens 

information om deras arbetssätt och produktionsprocesser. 

Bhaduri och Ha-Brookshire (2011) menar följaktligen på att konsumenter känner sig mycket 

bättre om de köper en produkt som har en transparens bakgrund även om det resulterade i att 

den vore dyrare att köpa. Genom att köpa något som inte har skadat samhället inom processen 

eller att ha vetskap om att ingen individ varit tvingad till att arbeta för att konstruera plagget 

anses som betydande faktorer. 
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Nedan lyder ett citat från Carry Somers som är grundare och verkställande direktör på Fashion 

Revolution. 

“There is no beauty without truth and there is no truth without transparency” 

Denna ideella förening har skapats för att analysera och verkställa hur pass transparenta företag 

inom modeindustrin är extern mot samhället.  

Carry Somers påstår att allmänheten för närvarande inte har tillräckligt med information 

gällande klädesplaggens ursprung. Fashion Revolutions forskning borde hjälpa samhället att 

bättre förstå vilka varumärken som publicerar leverantörslistor, samt vilka policyer, förfaranden 

och åtaganden som varumärken hävdar att ha på plats så att man kan hålla företagen till deras 

ord, nämner Somers (2019). 

Fashion Revolutions metod fokuserar uteslutande på offentliggörande av informationskedjan. 

Poängsättningen är således viktig att betona med avseende till ökade nivåer av detaljerad 

information, särskilt när det gäller publicering av leverantörslistor och resultat av 

leverantörsbedömningar. Metoden bygger i sin tur på befintliga internationella standarder och 

riktlinjer som bland annat: FN:s riktlinjer och hållbara utvecklingsmål, etiska handelsinitiativ 

och uppförandekoder (Fashion Transparency Index, 2019) 

 

Figur 2; Fashion Revolutions transparensmodell (Fashion Revolution, 2019) 

Kim och Ferguson (2016) har utfört en undersökning gällande CSR-kommunikation baserat på 

offentliga förväntningar. Det som allmänheten i högsta grad vill ska kommuniceras ut är bland 

annat företagets resultat kring sitt nuvarande CSR-arbete, konsistensen kring CSR-

kommunikationen, företagens brister samt både positiv och negativ information kring det 

hållbara arbetet. 
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6.2 Enkätundersökning 

Med inspiration av tidigare rapporters tillvägagångssätt gällande väsentlighet, har en egen 

enkätundersökning verkställds. MQ, som är ett företag i denna studie, har bland annat använt 

sig av enkätundersökningar för att ta reda på vilka frågor som är mest väsentliga för dess 

intressenter.  

I denna studies enkätundersökning (som ytterligare har beskrivits i metodkapitlet) finns en 

huvudfråga med 18 svarsalternativ varav ett alternativ var ”frivillig text”. Subjekten fick som 

mest kryssa i två alternativ som de tyckte var väsentliga att företag borde redogöra för i sina 

hållbarhetsredovisningar. Eftersom studien har avgränsats till den sociala aspekten, har det 

medfört att svarsalternativ om miljömässiga aspekter har uteslutits. Frågan om kön och ålder 

applicerades enbart för utfyllnadens skull. Emellertid baseras fråga tre och fyra på samhällets 

trovärdighet. Barkland och Ljungberg (2010) menar på att trovärdighet är viktigt när ett företag 

baserar sina val på en viss intressents åsikter. Ovannämnda frågor förklarar hur pass trovärdigt 

det är att dessa individer verkligen bryr sig om den ställda frågan. Om individen är kunnig eller 

har en uppfattning om, i studiens fall, företagens nivå av transparens, har denne ett visst intresse 

sedan innan och därmed kan frågan (samhällets förväntningar) besvaras på ett mer trovärdigt 

sätt (Barkland & Ljungberg, 2010). Med hjälp av utfallet, som presenteras på uppsatsens sista 

sida, kan författaren enklare definiera vad som motsvarar ”samhällets förväntningar”, det vill 

säga att få en mer bekräftat bild av vad samhällets förväntningar är utöver de övriga 

resonemangen i kapitlet. Författaren av denna uppsats anser, efter att ha fått in ett resultat från 

enkäten, att det var behövligt att utföra denna typ av undersökning. Anledningen är på grund 

av att de standardiserade kommunikationsformerna kring presenterandet av hållbarhetsfrågor, 

inte överensstämmer med den verkliga bilden som samhället har. Detta tydliggörs i det 

kommande kapitlet. Därav bekräftar enkäten, tillsammans med övriga resonemang i kapitlet att 

samhällets förväntningar skiljer sig avsevärt ifrån vad som är skrivet i de standardiserade 

kommunikationsformerna. 

6.3 Studiens anpassade modell 

Sammanfattningsvis har ovannämnda aspekter i kapitlet, tillsammans med Van Weeles steg 

inom inköpsprocessen i förstudien, byggt upp och inspirerat den anpassade modellen som 

illustreras nedan; 
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Figur 3; Studiens anpassade analysmodell (konstruerad av författaren) 
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7. Empirinära analys av hållbarhetsredovisningarna 

Följande avsnitt avser en jämförelse av de studerade företagens resultat samt en kortare 

sammanfattning inom varje studerade område. Resultaten kopplas i följande kapitel inte ihop 

med den teoretiska referensramen i avsnittet. 

7.1 Specificering & Riskbedömning 

Det första steget handlar om specificering och riskbedömning. Samtliga företags 

hållbarhetsrapporter har undersökts och poängterats inom den berörda kategorin.  

Det som sticker ut i resultatet av underkategorin ”specificera val av leverantör” är att två av fem 

företag till viss del nämner orsaken till att de väljer en specifik leverantör. Resterande tre företag 

nämner ingenting om deras beslutsprocess bakom valet av leverantörer. Lindex och KappAhl 

beskriver med ett fåtal ord att valet bland annat grundar sig på en väl fungerande textilindustri, 

anpassningsförmåga, kunskap och ett matchande segment.  

De flesta företagen i studien tar upp antalet leverantörer och fabriker i sin produktionskedja 

men även att de vill skapa långsiktiga relationer med dessa. Den information som är mer 

bristfällig i denna fråga handlar om hur de skall gå tillväga för att skapa långsiktiga relationer 

samt varför företaget vill ha dessa. 

Den sista stapeln handlar om risker i leverantörskedjan. Riskerna baseras på att alla företag har 

fabriker i högriskländer som därmed kan vara en risk inom olika sektioner. De studerade 

företagen har i sin helhet en bra överblick på riskabla områden och hur de ska mötas med dessa. 

Sammanfattningsvis går det ifrån diagrammet nedan tyda att företagen har bra koll på riskerna 

med att ha leverantörer i högriskländer. Däremot har de en betydlig sämre förklaring till varför 

de ändå väljer att ha sina leverantörer i dessa länder. 

 

Tabell 1, Resultatsammanställning av ”Specificering & Riskbedömning” 
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7.2 Kontrakt 

Det andra steget handlar om kontrakt där läsaren kan se en drastisk skillnad jämfört med 

föregående resultat. Företagen är väldigt utförliga i sina hållbarhetsrapporter vad gäller 

beskrivningar av uppförandekoder och resterande krav. Företagen i studien har alla en väl utförd 

beskrivning om vad uppförandekoden innefattar samt vilka krav som leverantörerna måste 

efterfölja. Företagen är tydliga med att sammanställa vilka övriga policys och villkor som är 

väsentliga för deras samarbetspartners att ta ställning till.  

 

Tabell 2, Resultatsammanställning av ”Kontrakt” 

7.3 Transparens i försörjningskedjan 

Det tredje steget handlar om transparensen i försörjningskedjan som inkluderar tre viktiga 

aspekter inom denna kategori.  

Orsaken till att företag fått poäng på ”spårbarhet i produktionsprocessen” är främst för att de 

offentliggjort sin leverantörslista för allmänheten. Detta visar på en viss grad av öppenhet men 

denna lista tar endast upp första leverantörsledet. Företagen har å andra sidan inte uttryckt 

någon öppenhet kring produktionsprocessen som förklarar resterande led i försörjningskedjan. 

Anmärkningsvärt är att nästintill ingen av företagen avslöjar någon information om hur 

arbetsförhållandena i produktionsländerna är. Brister är något som företagen till viss grad tar 

upp men inte särskilt detaljerat. En mer detaljerad beskrivning kunde tydas hos RnB och MQ 

som antingen nämner specifika fall i produktionsländerna eller procentuell statistik på vilka 

sociala förhållanden som brister mest. 

Sammanfattningsvis går det att tyda att stegen i ”transparens i försörjningskedjan” i helhet är 

bristfälliga. 
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Tabell 3, Resultatsammanställning av ”Transparens i försörjningskedjan” 

7.4 Uppföljning & Utvärdering 

Det fjärde och sista steget behandlar uppföljning och utvärdering av leverantörerna. Inom denna 

kategori ingår inspektioner, åtgärder och leverantörsutveckling. 

Inspektioner är något som alla företag i studien nämner i olika grad. Mestadels går det att tyda 

att de flesta företagen har ett gott informationsflöde i hållbarhetsrapporten kring externa och 

interna inspektioner och hur de vidtas.  

Samtliga företag har å ena sidan en åtgärdsplan som appliceras på de leverantörer som 

överträder uppförandekoden eller andra formella krav som undertecknats. Det är å andra sidan 

ingen förklaring till hur denna åtgärdsplan ska tillämpas eller hur företagen behandlar de 

uppgifter som ska inkluderas i denna. KappAhl och RnB är de enda som utförligt nog förklarar 

hela processen runt åtgärdsplanens tillämpning.  

Leverantörsutveckling behandlar förbättringsarbeten samt utbildningar. Nedan går det att tolka 

en tydlig skillnad bland större etablerade företag och de lite mindre. Dessa har gemensamt att 

de använder sig av samma typ av digitala verktyg vid namn QuizRR som är en plattform som 

erbjuder digitala utbildningar som omfattar rättigheter, ansvar och säkra arbetsplatser för 

fabriksmedarbetare. 
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Tabell 4, Resultatsammanställning av Uppföljning & Utvärdering 
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8. Analys & diskussion 

I analyskapitlet förs en analys och diskussion mellan det empiriska resultatet och den teoretiska 

referensramen. Syftet med avsnittet är att det skall generera tillräckligt med grund för att 

frågeställningen i det avslutande kapitlet skall kunna besvaras. 

Lagen om hållbarhetsredovisning infördes år 2016 vilket betyder att större företag måste 

hållbarhetsredovisa. Enligt Sandberg & Holmlund (2015) kan företagen måla upp en förfinad 

bild av deras hållbarhetsarbete i rapporterna. En hållbarhetsrapport bör innehålla både positiva 

och negativa sidor av företagens arbete under det gångna året (Hahn & Lülfs, 2014).  

Majoriteten av de studerade hållbarhetsredovisningarna har till stor del undvikit att inkludera 

negativa aspekter angående företagens sociala hållbarhetsarbete. I likhet med denna iakttagelse 

visar Dubbink m.fl (2008) att detta inte tyder på transparens. 

Denna studie skiljer sig även ifrån vad Hahn och Lülfs (2014) förespråkar angående innehållet 

i hållbarhetsredovisningarna. Författaren i studien pekar på att uteblivande information av 

negativa sidor kan höra samman med både intressent- och legitimitetsteorin. Avseendet grundar 

sig på att företag strävar efter legitimitet genom att vara trovärdiga och visa upp fler positiva 

aspekter än negativa samt att intressenterna står i fokus för att företaget skall kunna fortleva. 

Därav finner verksamheten intresse av att redogöra för de gynnsamma sidorna för att skapa 

långsiktigt förtroende bland sina intressenter, det vill säga legitimitet. 

Det ställs emellertid en undran från intressenterna om allting är trovärdigt bland företag som 

exempelvis inte tar upp några som helst brister (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). Ett 

exempel är Ellos som i deras hållbarhetsredovisning nämner att alla leverantörer har 

inspekterats och godkänts innan de förs in i koncernens leverantörslista. Det bekymmersamma 

här är att Ellos-Group inte har publicerat en offentlig leverantörslista som allmänheten kan ta 

del av. Därav ser författaren att trovärdigheten kan vara tvivelaktig i sammanhanget. 

Bristerna som förklaras i författarens underkategori i den anpassade analysmodellen handlar i 

grund och botten om relationen mellan företaget och leverantören som utövar sitt arbete i ett 

högriskland. Det som observerats i studien är att alla företag har hela eller en del av sin 

produktion outsourcad vilket har lett till att det skett brister i produktionsarbetet.  

Intressentperspektivet är enligt Ljungberg och Barkland (2010) själva kärnan i 

hållbarhetsredovisningen. Det är intressenternas förväntningar som i stor utsträckning avgör 

vilka aspekter som är viktigast för företaget att prioritera i sina hållbarhetsredovisningar 

(Larson, 2008). Denna redogörelse går ihop med intressentteorin som även nämner tyngden av 

intressenternas åsikter. MQ och KappAhl har genom intressentdialoger fångat upp 
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intressenternas förväntningar och format de till ett antal prioriterade områden som 

konstaterades som mest väsentliga att redovisa. MQ och KappAhl har i denna studie varit mest 

transparenta med hänsyn till analysmodellen. Dock skiljer det inte mycket mellan dessa företag 

och resterande i studien. Det kan tyda på att intressentdialogerna ifrån företagen inte varit 

särskilt specifika inom de prioriterade områdena. Väsentlighet syftar på det som har betydelse 

för företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Frostenson, Helin & Sandström 

(2015) menar på att denna aspekt är viktigt för hur olika intressenters bedömningar och beslut 

skall redovisas. Jansson (2017) menar att samhällets förväntningar borde vägas in i  

redovisningens innehåll och att en väsentlighetsanalys är att föredra för att få fram dessa. Det 

kan sammanfattningsvis kopplas till MQ och KappAhls tillvägagångssätt.  

Företagen i studien har redogjort väldigt utförligt för vad som förväntas av dess leverantörer 

och vad företagets krav grundar sig på. Däremot är det förväntningarna om transparens i 

försörjningskedjan som samtliga företag i studien, i stor mån, misslyckats med att fånga upp. 

Dessa förväntningar från samhället menar Dwight W. Justice (2006) på är bland de viktigaste i 

samband med mediala avslöjanden av usla arbetsförhållanden. Frostenson, Helin & Sandström 

(2015) nämner att en rapport som utformas på ett transparent och trovärdigt sätt förstärker 

förtroendet för organisationen som en ansvarstagande aktör.  

Transparens ger intressenter en uppfattning om vad som utspelar sig i försörjningskedjan. Med 

hjälp av transparens kan intressenterna få en klarare uppfattning av att företagets leverantörer i 

produktionen arbetar under rättvisa förhållanden (Pagell & Wu, 2009). Transparens innebär 

vidare att information presenteras med stor öppenhet för konsumenter för att det i sin tur ger de 

möjligheten att göra aktiva val. Produktion som sker hos en utomstående leverantör och med 

många mellanhänder har lett till ogenomskinliga försörjningskedjer.  

Egels-Zandén och Hansson (2016) definierar och förklarar transparens utifrån två olika 

dimensioner. Det ena är avslöjande av arbetsförhållanden hos sina leverantörer och det andra 

som spårbarhet av en produkt. Vissa hållbarhetsrapporter i studien denna nämner att företagen 

ifråga har en god översikt på leverantörer i första ledet, men mindre bra överblick på 

underleverantörerna. Resultatet visar vidare att majoriteten av företagen i studien inte har 

information om underleverantörer och arbetsförhållandena kring dessa.  Seuring och Müller 

(2008) menar på att slutprodukten är relativt enkel att testa utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

jämfört med själva processen kring den. I den sociala aspekten är det främst svårt att kontrollera 

arbetsförhållandena i hela leverantörsledet. Seuring & Muller (2008) menar just på att det 

främst är svårt att kontrollera arbetsförhållandena fullt ut men även förklara den hållbara 

processen som slutprodukten har genomgått.  
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Det kan dras paralleller med Seuring och Mullers observation samt denna studies resultat 

angående spårbarheten av produkten samt arbetsförhållandena i leverantörsledet.  

MQ är det enda av de studerade företagen som nämner att de arbetar mot att kartlägga 

underleverantörer och råvaruleverantörer för att ha bättre kontroll på leverantörskedjan. 

Bortsett från MQ är det ytterst svag öppenhet i generella drag hos de studerade företagen. 

Vidare i studien behandlas förbättringsarbete samt utbildningar av leverantörer utifrån resultatet 

av leverantörsutveckling. I denna bemärkelse ser jag en tydlig skillnad i variation av resultatet. 

MQ samt KappAhl har gemensamt att de använder sig av samma typ av digitala verktyg vid 

namn QuizRR som är en plattform som erbjuder digitala utbildningar som omfattar rättigheter, 

ansvar och säkra arbetsplatser för fabriksmedarbetare. Andersson och Wahlquist (2002)  

nämner i sin studie om leverantörsutveckling att förbättringsarbete med befintliga leverantörer 

i slutändan skall generera ett långsiktigt och utvecklande samarbete.  

Många av de studerade företagen har inga problem med att nämna att de vill ha långsiktiga 

förhållanden och hur de arbetar med olika initiativ för att nå denna relation. Desto svårare är att 

verkligen ge positiva/negativa exempel på hur det verkar i praktiken. Advokatfirman Lindahl 

(2017) som är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, påstår att de faktorer som 

kan se sämre ut för företaget inte ska uteslutas på grund av den negativa inverkan denna faktorn 

kan ha på verksamheten. Detta på grund av att utesluten information lika väl som felaktig 

information kan ligga till grund för ansvar. 

Vidare nämner Seuring och Müller (2008) att kraven ökar för uppföljningen samt samarbetet 

mellan företag och leverantörerna inom försörjningskedjan. Därav anses det särskilt viktigt för 

företagen att redovisningen sker korrekt för sina intressenter. En positiv bild av detta har funnits 

i denna studie bland företagens uppföljningsarbete. I helhet har företagen en bra kontroll på 

uppföljning av leverantörerna. Ett kvarstående dilemma är hur långt bak i leverantörskedjan 

dessa uppföljningsarbeten skall ske, i vilket ett flertal av de studerade företagen själva erkänner 

svårigheter kring. En annan anmärkning från det empirinära analysen är resultatet av 

specificeringen kring valet av leverantör. Lindex och KappAhl har enligt författarens 

uppfattande fått ett poäng vardera och resterande företag slutat poänglösa i denna bemärkning. 

Frågan kan bevittnas som självklar för vissa varför företag väljer att ha sina fabriker i 

högriskländer. Däremot är det inte alltid helt självklart. Bengtsson et al. (2005) påstår att det 

kan vara en fråga om kostnadsminimering och billigare resurser. Företagen i studien avstår sig 

emellertid att diskutera denna fråga i sina hållbarhetsrapporter. Det enda som nämns av Lindex 

och KappAhl är att produktionsländerna där fabrikerna befinner sig i har en passande 

textilindustri, leveransförmåga, god infrastruktur samt en övergripande god anpassning till 
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företagets behov. Det återstår som en tolkningsfråga huruvida tomheten av information runt 

specificeringen av leverantör skall bemötas. 

Resultatet i studien visar på att 4 av 5 företag har en total poäng som representerar mellan 64 

till 70 procents öppenhet utifrån den anpassade analysmodellen. Det är svårt att tyda om denna 

procentuella siffran är positiv eller inte. Vid en studie från Fashion Revolution har 200 av 

världens största textilföretag rankats. Resultatet i denna organisations index baserades på hur 

mycket information företagen ger ut om sina leverantörer, försörjningskedjans policys och 

praxis samt sociala och miljömässiga konsekvenser. Tre världsberömda klädesdetaljister fick 

det bästa uppnådda resultatet av transparens som var 64%. Siffran baseras på Fashion 

Revolutions analysmodell om transparens. Det procentuella resultatet efterliknar resultatet i 

denna studie vilket författaren tyder som ett påtagligt utfall av verkligheten då den anpassade 

modellen i studien bland annat inspirerades av Fashion Revolutions modell (Fashion 

Transparency Index, 2019).  

  

Tabell 5, Resultatsammanställning av hela analysmodellen 

  

23 22 21 21
15

70% 67% 64% 64% 45%

MQ KAPPAHL LINDEX RNB ELLOS

Sammanställning av poäng
(Maximalt antal poäng 33)

Antal poäng Poäng i procent



51 

 

9. Slutsats och vidare forskning 

Följande avsnitt avser att presentera studiens slutsats. Frågeställning besvaras med hjälp av 

arbetets analys och diskussion kapitel. Vidare presenteras studiens bidrag samt förslag till 

vidare forskning. 

9.1 Studiens slutsats 

Syftet var att genom en litteraturstudie undersöka vad samhället anser är väsentligt för 

modeföretag att redovisa om inom hållbarhet. Syftet var vidare att undersöka om företag är 

transparenta i sin hållbarhetsredovisning, samt öka förståelsen för modebranschens transparens 

kring den sociala aspekter inom CSR.   

Följande frågeställningar togs fram utefter studiens syfte:  

- Hur transparent redogör modeföretag i sin hållbarhetsredovisning att de tar hänsyn till 

samhällets förväntningar?   

- Vad har samhället för förväntningar på modebranschens redovisning? 

Modebranschen har under en längre tid präglats av mediala påfrestningar i form av 

uppmärksammade incidenter. McCombs (2005) nämner att det är media som skapar samhällets 

åsikter, krav och förväntningar. Frågan om branschens transparens i den sociala kontexten har 

varit och är fortfarande ifrågasatt. Företagens hållbarhetsredovisningar har genom denna studie 

undersökts och resultatet av bristfälligheter kring transparent information har varit förväntat 

med tanke på branschens tvivelaktighet i hållbarhetsbemärkelsen. 

Samhällets förväntningar och krav har blivit allt mer viktiga att ta del av för organisationer, av 

den anledningen har detta perspektiv undersökts i studien. Resultatet som påvisas i studien är 

likartat med Fashion Revolutions utfall av transparensnivå hos modekedjor. Det är fortsatt 

utmanande för företagen att bevaka det sociala perspektivet i försörjningskedjan, utifrån vad 

resultatet i studien visar. Resultatet visar även på att modeföretagen i studien transparent inte 

svarar på samhällets förväntningar fullt ut på grund av att information kring förväntningarna är 

bristfälliga i de studerade hållbarhetsrapporterna.  

Med utgångspunkt av resultatet, kan det påvisas att majoriteten av företagen förklarar att de vill 

skapa lyckade leverantörsrelationer. Däremot är det ingen av företagen som i rapporterna 

konkret framför tillvägagångssättet för hur de skall uppnå goda leverantörsrelationer. Frågan 

om transparens är fortsatt svår att bemöta i praktiken. Större modeföretag är i och med det nya 

lagkravet om hållbarhetsredovisning  väl medvetna om vad som förväntas av intressenterna och 

samhället. 
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Den anpassade modellen som konstruerats i studien har på ett bidragande sätt lyft samhällets 

förväntningar och bistått till en god analys av modebranschens hållbarhetsredovisningar. 

Författaren av studien ser därmed modellen som applicerbar i sammanhanget.  

Emellertid återstår det en del arbete innan samhället kan styrka att plagget med etiketten ”Made 

in Bangladesh” har producerats under en helt hållbar process. Sammanfattningsvis bör läsaren 

av denna studie förhålla sig kritisk till att företag undviker social kommunikation när det gäller 

CSR-relaterade frågor. Vad är syftet med att publicera hållbarhetsrapporter om de inte visar den 

information som är väsentlig för samhället och om transparensnivån ligger på det stadiet som 

resultatet visar? Det nutida standardiserade sättet att hänvisa till bristfälliga hållbarhetsrapporter 

och undvika djupgående frågor om ett högaktuellt ämne anser jag som författare som omoraliskt 

och ytterst oroväckande. 

9.2 Forskningsetik 

Det bör åtas etiska överväganden vid litteraturstudier och presentation av resultat enligt 

(Wengström & Forsberg, 2016). Därav bör studier som inkluderar dessa omsorgsfulla 

överväganden väljas. Wengström och Forsberg (2016) nämner även att resultat som både 

stödjer-samt inte stödjer forskarens åsikt bör presenteras. Det är oetiskt att bara inkludera det 

ena resonemanget. De vetenskapliga artiklarna i denna studie är godkända som ”peer review” 

samt att hållbarhetsredovisningarna skall vara ett material som ligger inom ramen för 

forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2002). Studien fokuserar dock på just modebranschen 

som varit ifrågasatt både miljö-samt etikmässigt i sin produktivitet. Denscombe (2016) nämner 

bland annat att etiska dilemman kan uppstå vid andra metodval, till skillnad från denna studie 

där hållbarhetsredovisningar har granskats. Objektivitet har i största mån tillämpats, som 

resulterat i att egna åsikter uteslutits i uppsatsen.  

9.3 Studiens bidrag 

Syftet är att genom en litteraturstudie undersöka vad samhället anser är väsentligt för 

modeföretag att redovisa om inom hållbarhet. Syftet är vidare att undersöka om företag är 

transparenta i sin hållbarhetsredovisning, samt öka förståelsen för modebranschens transparens 

kring den sociala aspekter inom CSR. Följande diskuteras och analyseras främst med hjälp av 

intressentteorin samt legitimitetsteorin. Författaren har funnit liknande studier som undersöker 

hållbarhetsredovisningar hos modeindustrin. Denna studie finner författaren unik vad gäller 

frågeställningen samt den egenkonstruerade analysmodellen. Studien anses bygga vidare på 

tidigare arbeten som rör modebranschen och dess hållbara utveckling genom att ge en bredare 

förståelse för hur företag i sin hållbarhetsredovisning försöker visa att de är transparenta.  
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I denna studie handlar det om att visa hur väl företaget svarar på samhällets förväntningar. 

Författaren anser att den anpassade modellen aktuellt speglar det samhället vill få reda på vilket 

i sin tur resulterar i en ökad förståelse för modeindustrins nivå av transparens.  

9.4 Förslag till vidare studier 

Denna studie har från början avgränsats till fem svenska företag. Ett förslag till framtida 

forskning är att istället implementera en likartad analysmodell i en studie som behandlar fler 

företag. Författaren vill vidare föreslå att en liknande studie inom en annan bransch med en hög 

social påverkan som exempelvis tobaksindustrin vore intressant att studera.  

I denna studie har författaren ingen möjlighet att dra en slutsats om hur företagens 

transparensnivå har förändrats under åren. Därmed hade det varit intressant att undersöka 

företagens rapporter historiskt sett för att kunna dra en slutsats om företagen har förbättrats i 

frågan om legitimitet och transparensnivå.  
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Bilaga 1 – Individuell reflektion 
Tarik Kudra 

Studietiden på högskolan i Skövde började höstterminen 2016. Efter att jag och min 

studiekamrat Edvin lärde känna varandra under första skolveckan, fann vi ganska omgående 

att våra tankesätt matchade. Vi klickar bra både innanför och utanför skollokalerna så en 

gemensam uppsats var ingenting att tvivla på. Med tankesätt som kompletterar varandras har 

vi funnit det lärorikt under både med-/och motgångar. Dock, beroende på vissa 

omständigheter, fick jag och min studiekamrat gå skilda vägar och uppsatsen blev min helt 

och hållet. Vi infall oss från början i att studera ett ämne som är väldigt uppmärksammat på 

senare tid. Ämnet kan förklaras och matchas ihop med flera teorier och bemötandet men utan 

något riktig rakt svar. Transparens är något man aldrig riktigt vet om utomstående 

organisationer har till fullo och därav var det intressant för oss att gå djupare in på denna 

fråga. Tidigare forskning har varit inne på ämnet och diskuterat vad samhällets viktigaste 

förväntningar är vad gäller transparensen. Det har vidare varit intressant att göra en tvist på 

undersökningsunderlaget och skapa en egen anpassad modell, som varit tänk att hjälpa oss på 

traven till att finna vad vi söker. Just modebranschens hållbarhetsarbete har man stött på via 

media, titt som tätt. Därav har det för mig ställts en undran av vad som egentligen försiggår 

hos tillverkarna av mina plagg.  

Syftet var i början att studera ämnet utifrån Van Weeles modell av inköpsprocessen. Detta har 

resulterat i en sämre slutsats än förväntat. På grund av att inköpsprocessen knappt går att 

undersöka i företagens hållbarhetsredovisningar har det lett till ett ovist resultat. Detta blev 

istället ett förarbete som tillslut, efter många om och men, lett till vår slutgiltiga frågeställning 

som bemöter samhällets förväntningar och transparens. Det skall också nämnas att det varit en 

tuff period för oss med ett par motgångar i form av att vi fått byta handledare samt bekymret 

kring att hitta intervjupersoner till vår studie. Det har spenderats oerhört många timmar på att 

läsa, förstå och analysera hållbarhetsrapporter utifrån de valda företagen i studien. Det har 

varit en del utmanande perioder som emellertid kunnat vara ännu tyngre om det inte vore för 

ett bra samarbete och idérika diskussioner. Konstruktiv kritik och vägledning genom 

exempelvis opponeringstillfällen samt kollegors egna reflekteringar har lett till att vi slutfört 

en uppsats som vi stolt kan framföra. Vi hoppas även på att den kan vara till nytta för framtida 

undersökningar inom samma område. Jag vill även tacka alla runt om som gett sitt stöd och 

tid åt att vägleda samt hjälpa till i rätt riktning vid skrivandet. 



61 

 

Bilaga 2 - Enkätundersökning 
En väsentlighetsundersökning om konsumenters förväntningar i klädindustrin 

Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som studerar på ekonomprogrammet. Vi skriver 

för tillfället vår kandidatuppsats med syftet om att undersöka transparensen inom 

modeindustrin utifrån deras hållbarhetsredovisningar.  

Vi studerar hur företag framför sitt hållbarhetsarbete med avgränsning till samhällets 

förväntningar kring leverantörer. 

Via denna enkät ber vi dig kryssa i de alternativ som du förväntar dig att företag bör ta upp 

och redovisa om. 

 

1. Kön 

o Man 

o Kvinna 

 

2. Ålder 

o Under 18 

o 18–30 

o 31–50 

o 50+ 

 

3. Hur insatt är du kring arbetsförhållandena hos textilföretags leverantörer? 1–5 

Lågt insatt               1                  2                  3                  4                  5               Högt insatt 

 

4. Hur uppskattar du företags öppenhet kring sina leverantörer? 1–5 

Lågt                1                  2                  3                  4                  5                   Högt 

 

5. Vilka avseenden är mest väsentliga för företag att redovisa om enligt dig? (max 2 

alternativ) 
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_______________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Resultat av enkätundersökningen 

 

 

Hur insatt är du kring arbetsförhållandena hos textilföretagens leverantörer? 1–5 

Lågt insatt               1                  2                  3                  4                  5               Högt insatt 

 

 

 

 

  

Kön

Kvinna (59) Man (33)

Ålder

Under 18 (4 st) 18-30 (31 st) 31-50 (47 st) 50+ (10 st)

Grad av kunnighet kring arbetsförhållanden 
hos textilföretagens leverantörer

1 (4 st) 2 (7 st) 3 (54 st) 4 (17 st) 5 (10 st)



64 

 

Hur uppskattar du företagens öppenhet kring sina leverantörer? 1–5 

Lågt                1                  2                  3                  4                  5                   Högt 

 

 

Vilka avseenden är mest väsentliga för företag att redovisa om, enligt dig? (max 2 alternativ) 

 

 

Uppskattning kring företags öppenhet om 
sina leverantörer

1 (27 st) 2 (38 st) 3 (23 st) 4 (3 st) 5 (1 st )

Samhällets förväntningar
(totalt 92 svar)

Arbetsvillkor och arbetsförhållanden hos leverantörer (53 st)

Spårbarhet av produkt (41 st)

Klimatpåverkan (27 st)

Lista på leverantörsledet (22 st)

Leverantörsval (19 st)

Resterande


