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FÖRORD 

 

Efter en granskning av H&M:s uppförandekoder i programmet Kalla fakta på TV4, väcktes vårt 

intresse för uppförandekoder och socialt ansvarstagande för företag. Vi blev upprörda över hur det 

kunde få gå till på ett sätt, att medarbetarna knappt klarar sig på sina löner och svimmar på jobbet 

av utmattning och stress. Detta fick oss att diskutera om vi skulle sluta handla kläder från företag 

som har produktion i låglöneländer och utbetalar väldigt lite i lön när de samtidigt gör sådan stor 

vinst själva. När vi började med denna uppsats fann vi dock att CSR många gånger ett svårtolkat 

begrepp då det har många olika definitioner, det är inte heller alla gånger lätt att skriva om etik, av 

olika anledningar. Trots detta har det varit mycket givande och intressant att studera hur CSR 

behandlas i praktiken. Vår förhoppning är att denna uppsats väcker intresse och tankar kring 

företagsetik för läsaren. Vi vill även passa på att tacka vår handledare, Thomas Karlsson samt vår 

seminariegrupp för den konstruktiva kritik vi fått under arbetets gång. 

 

Kalmar den 9 januari 2013 

Erica Andersson, Malin Svendsen & Sofia Vestman 
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ABSTRACT 

 

Background The global responsibility for multinational companies is a current matter of subject. 

Now when the world increasingly is getting globalized, economic growth is created, 

which brings a bigger demand of responsibility on companies. The leading companies 

from every industry is often becoming the frame for how the production process 

works and is therefore exposed to outer pressure which, for example, is coming from 

consumers and the media. Since consumers at present are more aware of what they are 

buying and where it comes from, it is important that the companies take social 

responsibility. We have therefore studied three big companies within the clothing 

industry to see in witch way they are taking their social responsibility. 

Purpose  Our purpose was to explore how companies within the clothing industry describe their 

work with Corporate Social Responsibility, code of conducts and where the incentive 

behind this work is coming from. 

 

Method  We have, through a qualitative study, examined how three large companies work with 

Corporate Social Responsibility. In order to examine this, an analysis of the 

company’s homepages and previous reports was made. 

 

Conclusion  Neither Corporate Social Responsibility nor codes of conducts are compulsory to 

companies, but both are today rather considered as natural parts of an organization. 

During the work process, we discovered that the companies we studied all works in 

similar ways with these questions. All studied companies are involved in society 

engagements of various kinds. At the same time, there are inadequacies regarding for 

example wages in the production countries.  We have reached that the driving forces 

behind the companies work with CSR originates from both the desire to satisfy their 

customers and the management’s genuine interest in these questions. Another 

influencing factor is the pressure of the media, since the companies constantly may be 

inspected. Whether the companies want to or not, they need to adapt in order to 

survive in the long term. 
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Further  

Research Another interesting angle of approach would have been to examine whether 

consumers are willing to pay more for products that they know are made under good 

working conditions or not. If we would have had the time and possibility it would 

have been interesting to examine the whole production chain more thorough.  
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Bakgrund     Företagens globala ansvar är ett ämne som det diskuteras mycket kring. Inte minst 

efter yttre påtryckningar från bland andra konsumenter och media. Då konsumenter i 

dagens läge är allt mer medvetna om vad de köper och vart varorna kommer ifrån, 

krävs det att företagen tar sitt sociala ansvar. I en numera globaliserad värld skapas 

ökad ekonomisk tillväxt, vilket medför ett ökat krav på ansvarstagande för företagen. 

De ledande företagen inom respektive bransch blir då ofta ramsättare för hur 

produktionsprocessen ska gå till. Vi har därför studerat tre stora företag inom 

klädbranschen för att se hur de tar sitt sociala ansvar.   

 

Syfte         Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt och för vem tre svenska 

klädföretag utåt sätt vill visa att de arbetar med CSR, med inriktning på deras 

uppförandekoder. 

 

Metod  Genom en kvalitativ studie har vi undersökt hur tre stora företag inom klädbranschen 

har valt att beskriva hur de arbetar med CSR. För att undersöka detta har vi analyserat 

företagens hemsidor samt tidigare granskningar. 

 

Slutsats Både CSR och uppförandekoder är frivilligt för företag, men är idag snarare en 

självklarhet. Under arbetets gång har vi insett att de företag vi studerat arbetar på ett 

liknande sätt med både CSR-arbetet och med uppförandekoderna. Hos samtliga tre 

undersökta företag återfinns samhällsengagemang och positiva initiativ i samband 



 

8 
 

med dessa begrepp. Samtidigt finns brister hos de tre företagen, gällande exempelvis 

lönefrågan i produktionsländerna. Det vi har kommit fram till är att drivkrafterna 

bakom företagens arbete med CSR är dels för att tillfredsställa kunderna men även att 

ledningen måste ha ett genuint intresse av att arbeta med sociala frågor. Vi har även 

sett att media är en stor påverkande faktor till att företagen satsar på detta, då de 

ständigt finns möjlighet att företagen kommer bli granskade. Vare sig företagen vill 

eller inte måste de anpassa sig för att överleva på lång sikt.  

 

Vidare  

forskning En annan, mycket intressant infallsvinkel hade varit att undersöka betalningsviljan hos 

konsumenter gällande att köpa produkter som är tillverkade under goda 

arbetsförhållanden. Hade vi haft mer tid och möjlighet tycker vi även att det hade varit 

intressant att granska hela produktionskedjan ingående.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .................................................................................................................................................... 12 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................................................... 12 

1.2 Problemets betydelse ............................................................................................................................. 14 

1.3 Forskningsfrågor ..................................................................................................................................... 16 

1.4 Syfte ........................................................................................................................................................ 16 

2. METOD .......................................................................................................................................................... 17 

2.1 Forskningsstrategi .................................................................................................................................. 17 

2.1.1 Motivering till val av forskningsstrategi .............................................................................................. 17 

2.2 Val av undersökningsmetod ................................................................................................................... 18 

2.2.2 Insamlingsmetod ................................................................................................................................. 18 

2.3 Val av företag.......................................................................................................................................... 19 

2.4 Forskningskvalitet ................................................................................................................................... 20 

2.4.1 Kritik mot metod ................................................................................................................................. 22 

2.4.2 Kritik mot källor ................................................................................................................................... 23 

3. REFERENSRAM .............................................................................................................................................. 24 

3.1 Motivering till val av referenser ............................................................................................................. 24 

3.2 Intressenter ............................................................................................................................................ 25 

3.2.1 Freemans intressentmodell och intressenternas påverkan ............................................................ 25 

3.2.2 Intressentmodellen utifrån tre faktorer .......................................................................................... 27 

3.2.3 Intressenter sätter ramarna för företagens ansvarstagande .......................................................... 27 

3.2.4 Kritik mot intressentmodellen/ Utvecklad intressentmodell .......................................................... 28 

3.3 CSR .......................................................................................................................................................... 29 

3.3.1 ISO 26000 ........................................................................................................................................ 31 

3.3.2 Ett modernt företags ansvarstagande ............................................................................................. 31 

3.3.3 Kritik mot CSR .................................................................................................................................. 32 

3.4 Uppförandekoder ................................................................................................................................... 33 

3.4.1 Uppförandekodernas grunder och innehåll .................................................................................... 34 

3.4.2 Implementering av uppförandekoden ............................................................................................ 36 

3.4.3 Kontroll av uppförandekoder .......................................................................................................... 37 

3.4.4 Kritik mot uppförandekoder ............................................................................................................ 38 

4. EMPIRI .......................................................................................................................................................... 39 

4.1 Hennes & Mauritz ................................................................................................................................... 39 

4.1.1 Företagspresentation ...................................................................................................................... 39 



 

10 
 

4.1.2 Definition av CSR ............................................................................................................................. 40 

4.1.3 Produktionsländer och leverantörer ............................................................................................... 40 

4.1.4 Uppförandekoder och dess uppföljning .......................................................................................... 40 

4.1.5 CSR- arbete och utomstående granskningar ................................................................................... 42 

4.2 Lindex ..................................................................................................................................................... 45 

4.2.1 Företagspresentation ...................................................................................................................... 45 

4.2.2 Produktion ....................................................................................................................................... 45 

4.2.3 CSR-arbete ....................................................................................................................................... 45 

4.2.4 Samhällsengagemang ...................................................................................................................... 47 

4.2.5 Lindex arbete med uppförandekod ................................................................................................. 48 

4.2.6 Granskningar & utomstående rapporter ......................................................................................... 52 

4.3 KappAhl .................................................................................................................................................. 53 

4.3.1 Företagspresentation ...................................................................................................................... 53 

4.3.2 CSR-arbete ....................................................................................................................................... 53 

4.3.3 Produktionsländer och leverantörer ............................................................................................... 55 

4.3.4 Uppförandekoder ............................................................................................................................ 56 

4.3.5 Kontroll och uppföljning .................................................................................................................. 57 

4.3.6 Utomstående rapport ...................................................................................................................... 59 

4.4 Tabell över ovanstående företags resultat efter skatt år 2011 .............................................................. 59 

5. ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................................................................ 60 

5.1 Uppförandekod och kontroll .................................................................................................................. 60 

5.2 Motiv till företagens CSR-arbete ............................................................................................................ 63 

5.3 CSR-arbetet ............................................................................................................................................. 67 

5.4 Sammanfattande tabelljämförelse ......................................................................................................... 70 

6. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER ........................................................................................................ 72 

6.1 Besvarande av frågeställningar .............................................................................................................. 72 

6.2 Våra rekommendationer ........................................................................................................................ 74 

6.3 Förslag till vidare forskning .................................................................................................................... 76 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................................................... 77 

ARTIKLAR ...................................................................................................................................................... 77 

BÖCKER ......................................................................................................................................................... 77 

INTERNETSIDOR ............................................................................................................................................ 78 

RAPPORTER .................................................................................................................................................. 79 

ÅRSREDOVISNING ......................................................................................................................................... 80 



 

11 
 

BILDER/MODELLER ....................................................................................................................................... 81 

 

  



 

12 
 

1. INLEDNING 

 

Det första kapitlet inleds med en beskrivning av företagsetikens bakgrund, följt av en diskussion om 

det problem som uppsatsen belyser vilket slutligen leder fram till uppsatsens frågeställningar och 

syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det ekonomiska livet har alltid betraktats med en viss misstänksamhet av etikens företrädare. 

Företag och chefer anklagas för att inte bry sig om något annat än sin egen vinst och karriär, vilket 

har lett till att företagsetiska ställningstaganden har krävts av fler individer som är verksamma inom 

näringslivet. Det är många som menar att företagsetik inte bara är en restriktion utan att det ger 

möjlighet till nya, långsiktiga och hållbara affärer. Den rådande konkurrensen har lett till att 

företagen inte endast kan vara ekonomiskt lönsamma, utan de måste numera i högre utsträckning 

tillfredsställa alla företagets intressenter. Företagsetik handlar emellertid inte bara om hur 

individuella beslut bör fattas av företagsledningen eller enskilda konsumenter, utan är även en fråga 

om hur organisationer bör vara strukturerade, hur lagstiftningen bör se ut och vilken slags värld man 

tillsammans bör verka för. Det räcker inte heller att följa de lagar och regler som finns för att vara 

moralisk, då lagstiftningen ofta är en långsam process och nya handlingsmönster ständigt dyker upp 

som reglerna inte förutsett. Därför är det ofta moralen som istället måste stötta handlingsbesluten.
1
  

 

I slutet av 1970 utmärktes ett kraftigt nej på frågan om etik och företagande kan förenas men 

faktum är att utan etiken i arbetslivet skulle hela systemet fallera. Inte ett enda kontrakt skulle bli 

skrivet om inte parterna hade förmåga att skapa förtroende. Skulle samma fråga ställts idag skulle vi 

dock i stor utsträckning få ett annat svar - etik och företagande går att förena och de går till och med 

hand i hand, framför allt om företaget siktar på långsiktiga relationer. Intresset för företagsetik har 

de senaste åren ökat. Företagsetik är ett relativt nytt begrepp och det var först under 2000-talet som 

produktionen ökade av skrifter om etiska frågeställningar.   Hur företag ska ta ansvar för resten av 

samhället, har fått samlingsnamnet ”Corporate Social Responsibility” (CSR).
2
  

 

                                                           
1
 Brülde,. B. Stranegård,. L. 2007 

2
 Brytting, T., 2005 
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Det är flera företag som har formats efter globaliseringens strömmar och klädbranschen är inget 

undantag. Utvecklingen av produktion i andra länder har ökat dramatiskt de senaste åren och för 

bara femtio år sedan var den största delen av de kläder vi har på oss producerade i Sverige. I nuläget 

produceras mer än hälften av våra kläder i låglöneländer, för att fortsätta kunna vara 

konkurrenskraftiga. Idag omsätter den svenska klädbranschen cirka 70 miljarder kronor och det är 

främst från H&M, Lindex, KappAhl och Varner-Gruppen.
3
 

 

Skandaler väcker gång på gång frågan om det går att kombinera etik och ekonomi. Ett exempel på 

detta är då H&M nyligen blev uppmärksammat efter en granskning i tv-programmet Kalla fakta på 

TV4. I programmet visas hur textilarbetare i Kambodja arbetar långa arbetspass med en lön som 

inte ens räcker till de grundläggande behoven. Programmet tar även upp det faktum att många 

fabriksarbetare svimmar på arbetet på grund av för långa arbetspass och utmattning.  I en intervju 

med Svenska Dagbladet nämner företagets vd, Karl-Johan Persson att det i uppförandekoden 

uttrycks att företaget anser att fabriksarbetarna ska kunna leva på sina löner men att det inte står 

uttryckligen att en så kallad levnadslön skall betalas.
4
 Det som står i H&M:s uppförandekod är att 

lagstadgad minimilön skall utbetalas.
5
 

 

H&M har följaktligen tagit emot stor kritik i samband med denna granskning, kanske inte minst 

eftersom de själva hävdar att de ligger i framkant när det gäller socialt ansvar.
6
 Detta är ett av de 

senare exemplen på hur bristaktigt agerande gällande företagsetik kan skada ett företags rykte, 

vilket visar hur viktigt det är med företagsetiska frågor. 

 

Under 90-talet uppmärksammades ett flertal företag inom den svenska klädbranschen negativt, då 

det visade sig att förhållandena för de anställda på företagens fabriker var under all kritik. Uppgifter 

om barnarbete, bristande säkerhet och allmänt dåliga arbetsförhållanden ledde till att flera företag 

mot slutet av 90-talet antog uppförandekoder. Dessa uppförandekoder används som riktlinjer och 

beskriver hur ett företag ska bedriva sin verksamhet utifrån dess värderingar och principer, 

exempelvis hur den lägsta accepterade nivån för hur arbetsvillkoren ska se ut för företagets 

leverantörer. Uppförandekoderna var dock, jämfört med dagens utförliga och detaljerade koder, 

väldigt bristaktiga. Företagen framtog uppförandekoderna själva och många av dem hade som enda 

                                                           
3
 http://www.fairtradecenter.se/node/188 

4
 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd 

5
 H&M uppförandekod, 2011 

6
 Årsredovisning H&M, 2011 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
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krav att barnarbete skulle vara förbjudet.
7
 Idag utgår många företag från bland annat International 

Labour Organizations (ILO:s) konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet i utformningen av 

sina uppförandekoder.
8
  

 

Då företagen hålls ansvariga för samtliga steg deras produkter genomgår, gäller deras 

uppförandekoder även för hur underleverantörerna ska behandlas. Det är frivilligt för företagen att 

arbeta med uppförandekoder, även om det är många företag som i dag inser att det är nödvändigt.
9
 

Detta gäller framför allt större företag då mindre företag inte alltid har tillräckligt med resurser för 

att satsa på företagsetiken, då upprättandet av uppförandekoder kan vara både kostsamt och 

tidskrävande. Detta eftersom företagen i produktionskedjan ofta är både geografiskt och kulturellt 

spridda med olika lagar att följa.
10

  

 

1.2 Problemets betydelse 

Företagen har en stor och betydande roll i vårt samhälle och har därmed ett ansvar för vilket slags 

samhälle deras verksamhet ger upphov till. Under samhällets utveckling har frågan om företagens 

andra ansvarsområden än att skapa arbetstillfällen och förse individer med produkter och tjänster 

ökat.
11

 I och med att värderingar och handlingssätt blivit en viktigare fråga i samhället har detta 

även kommit att påverka företag. Ett företag kan idag inte endast ha som mål att vara så effektivt 

som möjligt. För att behålla sina kunder och sin ställning på marknaden måste företag även ta 

hänsyn till etiska aspekter i samband med effektivitet.
12

  

 

Varför företag riktar intresse mot företagsetik är, enligt Brülde (2007) för att företag tjänar pengar 

på det och för att etiken används för att ge en positiv bild av företaget inför bland andra, kunder, 

investerare och anställda. Joanne B. Ciulla tar i artikeln ”Is business ethics getting better?” (2010) 

upp etik ur ett historiskt synsätt där hon frågar sig om företagsetik har blivit bättre med tiden. Hon 

menar att det är viktigt att studera företagsetik ur ett historiskt synsätt för att motverka att företag 

går i samma fällor som gjorts av andra vid tidigare tillfällen. 

 

                                                           
7
 ”Har modet modet?” Fairtrade 

8
 SIS, 2005 

9
 Brytting, T., 2005 

10 http://www.fairtradecenter.se/sites/default/files/MODET_1_0.pdf 

11
 Brülde,. B. Stranegård,. L., 2007 

12
 Olve, N-G., Samuelsson, L., 2008 
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Som tidigare nämnts uppmärksammas ofta skandaler i samband med företagsetik. Medias påverkan 

och spridning på internet har lett till att det är lättare att upptäcka om någonting är bristfälligt inom 

företagen. Det som förstoras i media är i de flesta fallen enbart negativt. Medias bevakning förklarar 

delvis den explosionsartade ökningen av att arbeta med frågor angående företagens sociala ansvar. 

Under de senaste tio åren har det sociala ansvaret kopplats mer till företagets lönsamhet. Det finns 

ingen tidigare forskning i nuläget som visar huruvida socialt ansvarstagande kan kopplas med 

företagets lönsamhet, men affärspressen har ändå presenterat socialt ansvarstagande som något 

företagen bör satsa på av lönsamhetsskäl. Dessa negativa exempel är viktiga att uppmärksamma, 

men det är samtidigt lika viktigt att ta upp positiva exempel, detta för att företag ska vilja satsa på 

CSR.
13

  

 

Det finns många olika inriktningar inom företagsetik och det finns två olika sätt att se på 

produktionen som läggs i låglönade länder. Dels kan det vara positivt för landet då det leder till 

ökad sysselsättning och fler möjligheter för personer i fattigdom för en bättre levnadsstandard, 

medan det samtidigt kan bli ett stort problem om klädföretagen inte tar sitt sociala ansvar. 

Klädbranschen har på senare tid uppmärksammats en hel del i media, bland annat då en del företag 

fortfarande betalar ut en minimilön som är lägre än landets levnadslön
14

. Företag har idag ett stort 

ansvar för människors välmående och om arbetet med sociala frågor missköts kan det få negativa 

konsekvenser för människor som arbetar för företaget. Det kan exempelvis förekomma brister i 

bland annat uppförandekoderna. 

 

Då många negativa aspekter angående socialt ansvar, som nämnts, lyfts fram i media – ämnar vi 

med denna uppsats att titta ingående på hur tre klädföretag själva väljer att framföra sitt arbete med 

CSR och uppförandekoder. Till viss del har även utomstående rapporter och granskningar använts. 

Detta med tanke på dessa frågors viktiga innebörd, inte enbart för de som berörs direkt av 

uppförandekoder och CSR-arbetet, utan även för så väl konsumenter, övriga intressenter samt 

företagsledning. De negativa aspekterna som framhävs är oftast av humanitär art – det vill säga att 

de behandlar de mänskliga rättigheterna och arbetsförhållandena. Det är även dessa aspekter som 

fokus i uppsatsen är - trots att begreppet CSR i sig även innefattar miljöfrågor. 

 

                                                           
13

 Grafström, M., m.fl., 2008 
14

 http://fairtradecenter.se/node/188 
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1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån problembakgrund- och formulering har tre frågor utformats: 

 På vilket sätt väljer de studerade företagen inom klädbranschen att visa hur de tar 

sitt sociala ansvar? 

 Hur ser företagens uppförandekoder ut och hur säger de sig arbeta med dessa? 

 Vilka drivkrafter kan tänkas ligga bakom företagens arbete med CSR? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt och för vem tre svenska klädföretag utåt sett 

visar att de arbetar med CSR, med inriktning på deras uppförandekoder.  
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2. METOD 

 

I det andra kapitlet följer en förklaring, motivering och redogörelse till val av metod i denna 

uppsats som gjorts under arbetets gång, även en beskrivning av tillvägagångssättet vid insamling 

av material. 

 

 

2.1 Forskningsstrategi 

 

2.1.1 Motivering till val av forskningsstrategi 

Det som eftersträvades med denna undersökning var att få en djupare förståelse för hur de tre 

utvalda företagen arbetar med sitt sociala ansvarstagande, vilket vi har gjort genom ett induktivt 

angreppssätt. Detta betyder att vi utifrån det bestämda problemområdet, som beskrivs i kapitel ett 

(bakgrund) har hittat relevanta referenser genom att studera litteratur, artiklar olika typer av 

internetsidor som kan förklara arbetet med CSR. Resultatet utvecklade vi utifrån den empiri och 

information som vi samlade in via de undersökta företagens hemsidor. Materialet vi samlade in 

ligger till grund för vår analys. Vi hade således inte i förväg en hypotes som vi ville testa och därför 

har vår uppsats följt en induktiv, snarare än en deduktiv ansats, även om båda ansatserna innehåller 

element från varandra. Vi visste förhållandevis lite om produktionskedjan och hur företagen arbetar 

med etik i förväg men vi tyckte att det lät intressant att utforska mer. Detta speciellt för att se om 

den uppfattning vi fått från olika granskningar är så absurda som de får det att framstå. Induktion 

innebär att slutsatser dras utifrån samlad empiri, vilket vi har gjort. Patel & Davidson (2003) skriver 

att en forskare som arbetar induktivt följer upptäckandets väg, observationer görs av verkligheten 

och baserat på dessa observationer bildas sedan en teori, detta innebär således att teorin härleds från 

studien. Forskaren drar alltså slutsatser av de observationer som gjorts. Induktiv teori är därför inte 

absolut sanning, utan snarare troligtvis sant. De slutsatser som dras är mer eller mindre sannolika. 

Även då forskaren arbetar induktivt har denna forskare egna idéer och förutfattade meningar som 

ofrånkomligt kommer att färga de teorier som produceras.
15

 Vilket även antagligen kommer bli 

fallet i denna uppsats, då vi aldrig helt kan komma ifrån förutfattade meningar. 
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2.2 Val av undersökningsmetod 

Det finns två olika angreppssätt vid val av metod; kvantitativ och kvalitativ metod, vilka båda är 

verktyg för att utforska ett område. Beroende på vilken typ av frågor forskaren vill ta reda på 

fordras olika tillvägagångssätt.
16

 

 

Tillvägagångssättet i uppsatsen är av kvalitativ karaktär, då vi ville ha en djup förståelse för hur 

företagen arbetar med företagsetik. Den kvalitativa metoden innebär just att gå in på djupet på ett 

ämne och försöka förstå det utforskade fenomenet
17

. Vi har valt att fokusera på tre företag och 

observerat dessa djupare än vad en kvantitativ angreppsätt hade gjort, då vi annars skulle samlat in 

kvantifierbara data från ett stort urval och sedan generaliserat resultaten.  

 

Enligt Larsen (2009) är ett kvalitativt angreppssätt att föredra när förhållningssättet är mer öppet, 

samt när avsikten är att studera enskilda fall och därefter analysera och tolka resultatet. Detta är just 

vad som gjorts, då vår frågeställning i uppsatsen varit relativt öppen, med plats för utveckling. Vi 

har även tittat på enskilda fall för att sedan analysera det vi hittat om dessa. Hade en kvantitativ 

ansats använts, hade troligen en hypotes varit utformad från början
18

, vilket inte var fallet. 

 

Enligt Ahrne & Svensson (2011), kan empiriska data insamlas på tre olika sätt: genom att fråga 

personer, genom att observera, och/eller genom att utnyttja dokument och artefakter (så som texter 

människor skrivit eller bilder människor tagit). Av dessa tre är det tredje insamlingssättet som 

använts, nämligen dokument och artefakter. Vi har i uppsatsen alltså gjort ett val att inte använda 

oss av intervjuer. Detta beror på att informationen vi behövde fanns på respektive hemsidor samt i 

tidigare utomstående rapporter och granskningar. 

 

2.2.2 Insamlingsmetod 

Vid insamling av information kan forskaren använda sig av primär- och/eller sekundärdata. 

Primärdata är information som inhämtats för ett enskilt fall som forskningen avser och är således 

inte insamlad för något annat syfte. Sekundärdata består av information som redan existerar och på 
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så vis inte är primärt insamlat för den egna forskningen utan den har publicerats i ett annat syfte. 

Forskare kan använda sig av sekundärdata, även då materialet är insamlat för ett annat syfte. 

Exempel på sekundärdata är statistik från andra undersökningar.
19

  

 

I vår uppsats har vi valt att endast använda oss utav sekundärdata då vi anser att den information 

som finns att tillgå via företagens hemsidor och tidigare undersökningar som gjorts i ämnet ger oss 

tillfredsställande information för att kunna besvara våra forskningsfrågor och därmed uppnå syftet 

med uppsatsen. De företag som vi valt att studera har väldigt mycket och omfattande information 

inom de områden vi avser att studera. Sekundärdata vi har använt oss av i uppsatsen består av 

internetbaserade rapporter, hemsidor, litteratur samt forskningsartiklar. 

 

2.3 Val av företag 

De utvalda företagen verkar inom samma bransch, vilket kändes nödvändigt för att kunna göra en 

rättvis jämförelse.  Företagen som studerats är: 

 H&M  

 KappAhl 

 Lindex  

 

Kriterierna till varför vi valde just dessa företag är: 

 Det skall vara etablerade företag inom klädbranschen 

 Det skall vara företag som aktivt säger sig arbeta med socialt ansvar 

 Det skall finnas en etablerad uppförandekod 

 Alla skall ha sin produktion i låglöneländer 

 

Alla tre företagen har även en lågkostnadsstrategi, vilket gör att vi tycker det ger en mer rättvis 

jämförelse och att det annars hade kunnat vara lämpligt med andra typer av frågor, så som 

materialkostnader och tillverkningsprocess.  

 

Vi tycker att det är intressant att studera företag som många känner till, vilket är fallet gällande de 

tre valda företagen. H&M är även ett företag som har granskats mycket i media den senaste tiden 
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angående deras etik, vilket lyft vårt intresse att studera detta för att få en egen uppfattning. 

Begreppet CSR används ofta i samband med globalisering och därför var det viktigt för oss att välja 

företag som har expanderat globalt. 

 

Dessa tre företag klassas som större företag och det är oftast de större företagen med hög lönsamhet 

som blir granskade av omgivningen. Det är även de större företagen som har större resurser och 

möjligheter att arbeta med sociala frågor (och verkligen göra skillnad). Att inte fler företag har valts 

beror på att vi ville ha en djup förståelse snarare än en bred, generell förståelse för fenomenet.  

 

2.4 Forskningskvalitet  

Enligt Bryman & Bell (2005) används vanligtvis begreppen validitet och reliabilitet för att avgöra 

och beskriva hur pålitligt forskningskvalitén är. Validiteten visar i vilken grad resultatet 

överensstämmer med verkligheten då de slutsatser forskaren kommer fram till bedöms. Reliabilitet 

mäter undersökningens tillförlitlighet av hur forskaren metodmässigt har utfört studien och om 

reliabilitet är hög betyder det att undersökningen skulle få samma resultat oberoende av vem som 

utförde undersökningen och när. Om ingenting förändras ska två undersökningar med samma syfte 

och med samma metod ge samma resultat. 

 

Resultaten vi har kommit fram till i denna uppsats, är inte på något vis svartvita. Utifrån vår empiri- 

insamling kan vi inte säga hur det verkligen ser ut i respektive fabriker och varför företagen gör 

som de gör. Därför går validiteten att ifrågasättas i denna uppsats. För att få reda på den exakta 

sanningen skulle det behövas en grundlig rapport om var och en av de fabriker där H&M, Lindex 

och KappAhl har produktion. Vi finner att uppsatsen är gjord under så kallad “god tro” då vi måste 

lita på vad företagen skriver och menar, dock med ett kritiskt förhållningssätt. Vad vi menar med 

kritiskt förhållningsätt är att vi förstår att företagen vill utåt sett framstå så bra som möjligt, dock 

har vi ingen möjlighet att styrka allt som skrivs. 

 

Det kommer med största sannolikhet inte att gå att genomföra denna undersökning igen och få 

exakt samma resultat. Därmed kan vi inte säga att reliabiliteten är hög i vår uppsats, detta är dock 

ett vanligt fall i kvalitativ forskning.  
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Eftersom både validitet och reliabilitet innehåller mätningar anser Bryman & Bell (2005) att 

begreppen är mer användbara till den kvantitativa forskningsstrategin. Inom kvalitativ forskning 

kan det finnas mer än en bild av den sociala verkligheten, därför är det diskuterat om dessa begrepp 

verkligen är relevanta inom denna forskningsmetod. Därmed har alternativa sätt att bedöma kvalitén 

på kvalitativ forskning tagits fram, det har med andra ord formulerats alternativ till vad begreppen 

reliabilitet och validitet står för. Det som istället kan används vid bedömning av en kvalitativ 

undersökning är trovärdighet vilket vi kommer att beskriva nedan då vi anser att det är mer 

användbart för vår uppsats, eftersom vi arbetar kvalitativt. 

 

Trovärdighet inrymmer fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 

att styrka och bekräfta.
20

 

 

 Tillförlitlighet: Med tillförlitlighet menas enligt Bryman & Bell att forskningen utförs enligt 

de regler som finns. Det handlar om att det kan finnas flera tänkbara beskrivningar av den 

sociala verkligheten och att det är trovärdigheten i forskarens beskrivning som avgör hur 

godtagbar den är för andra personer. 
21

 

    

 Överförbarhet: Med överförbarhet menas i vilken utsträckning det går att överföra resultatet 

eller teorin på andra miljöer. Forskaren bör fokusera på så kallade fylliga redogörelser, alltså 

detaljer, för att beskriva en kultur så att läsaren själv ska kunna bedöma hur pass överförbara 

resultaten är. Kvalitativ forskning är ofta en studie av en liten grupp individer, vilka har en 

del egenskaper gemensamt. Fokus ligger således på att finna det kontextuellt unika samt på 

innebörden eller betydelsen av den aspekt av den verklighet som studerats.
22

 

 

 Pålitlighet: Innebär att forskaren ska ha ett granskande och kritiskt synsätt på sin forskning. 

Därför innebär det att forskaren ska ge en fullständig redogörelse av hela 

forskningsprocessen i form av problemformulering, val av undersökningspersoner, 

intervjuutskrifter med mera. Detta för att kollegor ska kunna fungera som granskare och 

kunna bedöma kvalitén på undersökningen. 
23
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 Möjlighet att styrka och konfirmera: Enligt Bryman & Bell 2005 innebär det att forskaren 

har varit helt objektiv i sin forskning då inte personliga värderingar ska påverka 

undersökningens resultat, detta är dock svårt att uppnå helt och hållet men forskningen ska i 

den utsträckning det går vara utformad i god tro. 

 

Genom hela arbetet med uppsatsen har ett kritiskt förhållningssätt använts, då vi ville inneha 

trovärdighet och äkthet. Som forskare eller författare är det svårt att inte påverka 

forskningsresultatet åtminstone till en viss grad, vilket kan ha lett till att en del av våra egna åsikter 

avspeglats. Vi anser att vår undersökning till vis del är tillförlitlig, då det finns flera sätt att beskriva 

den sociala verkligheten. Vi har dock för att öka denna trovärdighet och ge en mer rättvisande bild 

försökt ta upp både bra och mindre bra initiativ från företagens sidor. Detta för att göra uppsatsen 

mer godtagbar för andra personer som läser den. 

 

2.4.1 Kritik mot metod  

Kvalitativ forskning kan kritiseras för att vara subjektiv, med detta menas att kvalitativa resultat i 

stor utsträckning kommer att vara influerad av forskarens åsikter om vad som är viktigt. 

Forskningen är därmed även mycket beroende av vad forskaren är för person. Det brukar även 

påtalas att då det handlar om personers uppfattning av den miljö som studeras, blir det svårt att 

upprepa en kvalitativ undersökning. Det som observeras och registreras är beroende av vad 

forskaren tycker är viktigt, forskaren själv är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen.
24

 Enligt 

Trost, 2010 kan en kvalitativ studie anses vara mindre trovärdig än en kvantitativ, på grund av att 

studierna grundas på färre enheter.  

 

Vi anser dock att detta inte har någon vidare betydelse med tanke på att vårt syfte inte var att göra 

någon slags generalisering, utan vi ville se helheten hos ett par utvalda företag. Anledningen till att 

vi valt att inte utföra intervjuer är att vi har funnit tillräckligt med material via sekundärdata, då det 

finns så pass mycket publicerat material angående företagens arbete med dessa frågor dels på 

respektive företags hemsida och även i utomstående granskningar. Vi ville därför snarare se 

företagen utifrån två olika perspektiv - både från granskningar och vad företagen skriver och dra 

våra slutsatser efter det då vi anser att detta ger en mest rättvis bild. 
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2.4.2 Kritik mot källor  

De böcker som använts anser vi vara tillförlitliga till stor del, däremot har det inte varit möjligt att 

få tag på alla originalkällor. Böckernas teorier överensstämmer dock med varandra, därför kan de 

anses vara trovärdiga. 

 

Anledningen till att mycket information hämtas från internetbaserade källor, så som hemsidor, är att 

det varit svårt att finna relevant information i litteratur inom vissa områden. Dessutom undersöks 

specifika företag och den mest relevanta informationen har funnits på företagens hemsidor och 

andra internetbaserade källor. Uppförandekoder behandlas ytligt i många böcker men vi ville ha en 

djupare förståelse och fick då använda oss av internetkällor samt vetenskapliga artiklar. Inom CSR 

fanns det dock mycket skrivit i både vetenskapliga artiklar och i böcker, vilket har gjort att vi inom 

det området har undvikit att använda oss av internetkällor. Vetenskapliga artiklar är alltid så kallade 

“peer reviewed” vilket innebär att de är granskade av jämlikar, det vill säga av kollegor som är 

sakkunniga inom ämnet,
25

 därmed anser vi att dessa är tillförlitliga.  

 

Gällande de olika hemsidor som använts, anser vi att företagens hemsidor bör vara tillförlitliga. De 

kan visserligen vara partiska och färgade då företagen naturligtvis inte vill framställa sig i dåligt 

ljus. Andra typer av hemsidor som använts är Rena Kläder, Fair Trade Center, Swedwatch och 

CSR-guiden. Dessa hemsidor/organisationer/föreningar bedrivs ideellt. Swedwatch är en 

researchorganisation, Fair Trade Center och Rena Kläder arbetar för rättvis handel. CSR-guiden är 

en plattform som strävar efter att hjälpa organisationer att nå ut med sitt hållbarhetsarbete. Genom 

att läsa företagets egna beskrivningar och jämföra med granskningar anser vi att en rättvisare bild 

målas upp för oss som forskare, än om enbart en sida av problemet blivit undersökt.  
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3. REFERENSRAM 

 

I detta kapitel har vi beskrivit de referenser som vi funnit mest relevanta för vår undersökning och 

som vi kunnat dra flest paralleller till efter våra granskningar. Inledningsvis i vår 

referensdiskussion börjar vi med en motivering till varför vi har valt att ta med vissa referenser. 

Sedan följer en genomgång av intressentmodellen, det omtalade begreppet Corporate Social 

Responsibility och slutligen en beskrivning av uppförandekoder. 

 

 

3.1 Motivering till val av referenser 

Intressentmodellen är troligtvis den mest populära teorin som uppstått ur företagsetiken. Vi har valt 

att beskriva denna eftersom det utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är viktigt att avgöra vilka 

intressenter som påverkar företaget just då och inom vilket område. Det är viktigt för företagen att 

veta för vem de anstränger sig och vilka de riktar sitt sociala ansvarstagande mot. Ett problem i 

dagens snabba utveckling är att det ofta bara är ägare och kunder som ses som de primära 

intressenterna medan myndigheter, media och olika intresseorganisationer som sekundära 

intressenter. Negativ alternativt positiv publicitet kan leda till stora konsekvenser för ett företag. De 

intressenter som traditionellt setts som sekundära kan därför idag ha blivit primära, vilket är mycket 

viktigt för företaget att ta hänsyn till. Därför har vi valt att använda oss av denna modell för att finna 

vilka intressenter företagen riktar sig mot. Detta hänger samman med CSR som vi har valt att 

beskriva utförligt eftersom vi anser att det är en stor del av företagsetiken. CSR har även blivit ett 

begrepp som de flesta företag implementerat i sin verksamhet och ser som en självklarhet istället för 

ett måste. Därför var det relevant att beskriva ingående vilken innebörd begreppet har för att sedan 

kunna se hur företagen vi har valt att studera vill visa hur de arbetar med detta. Att ta med 

uppförandekoder i referensramen kändes självklart eftersom det är en stor del i arbetet med socialt 

ansvar. Vi har granskat företagens uppförandekoder och hur de arbetar med dem. Koderna är en 

viktig del i arbetet med CSR, då deras utformning kan ha stor betydelse för de parter som berörs av 

koden.  
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3.2 Intressenter 

3.2.1 Freemans intressentmodell och intressenternas påverkan 

Intressentmodellen skapades 1984 av R. Edward Freeman, som menar att ett företags handlingar 

bör bli förstådda i relation till omgivningen. Därmed förändras företagens roll och ansvar efter de 

krav som ställs på dem från dess intressenter.
26

  

 

“Begreppet intressent är av avgörande betydelse för företag som vill arbeta med CSR, 

eftersom det är ur intressentperspektivet som ett ökat ansvar kommer att hanteras.” 
27

 

 

Ett företags intressenter är alla som på något vis är beroende av och påverkar företaget, samtidigt 

som företaget är beroende av och påverkas av dem. Intressentmodellen fungerar som ett verktyg för 

företagets chefer och gör det är lättare att dela in företagets intressenter i grupper om sekundära och 

primära. Modellen visar relationerna mellan de individer, grupper och organisationer som finns i 

och kring företaget. På detta sätt kan företaget se vilka intressenter och relationer som bör 

prioriteras. Om de primära intressenternas behov inte tillgodoses kommer inte företaget kunna 

fortsätta sin verksamhet, medan de sekundära intressenternas behov inte direkt påverkar företagets 

överlevnad i samma utsträckning.
28

  

 

Källa:
29
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29

 Figur: Klassisk intressentmodell, efter R. Edward Freeman 1984, s.25 företag och marknad: Samarbete och 

konkurrens av Ekdal m.fl., 2007 
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Som bilden på föregående sida visar är företaget placerat i mitten av ömsesidigt beroende 

intressenter. Företaget integrerar med samhället genom många olika kontakter, det är därför viktigt 

att företaget gör mer gott än ont för samhället. Grupperna som företaget står i relation till är: ägarna, 

stat, kommun, kunder, långivare, leverantörer och anställda. Företaget kan dock inte vara älskat av 

alla, vilket kan göra att företaget måste prioritera vissa intressenter före andra för att vinna lojalitet 

hos dessa. Att ta ställning till vissa intressenter visar att företaget har integritet vilket ofta ger 

förtroende. Företag är beroende av sina intressenter och i många fall är även intressenterna 

beroende av företaget.
30

 Nedan följer en förklaring till relevans av respektive intressent. 

 

Ägarna: Ägarna bestämmer och kan kontrollera företaget. Det räcker inte för ägarna att leverera en 

”bra” produkt, utan den måste också bidra med emotionella faktorer. Det måste således ligga i 

ägarnas egenintresse att arbeta med socialt ansvar och sin roll i det komplexa globala 

informationssamhället. Stat & Kommun: Har rollen att skapa regler för ett rättvist samhälle då 

samhället inte klarar av detta helt själva. Kunder: Kunden är en av företagets absolut viktigaste 

intressenter. Kunderna ställer idag högre krav än vad de har gjort tidigare. Kunden vill kunna 

identifiera sig själv med produkten och produkten står således för olika värderingar. Leverantörer: 

Leverantörer är även en mycket viktig intressentgrupp. Inom CSR har uppmärksamheten främst 

koncentrerats till de underleverantörer som inte har sin verksamhet i Sverige då produktionen allt 

oftare läggs ut på leverantörer i tredje världen. Detta eftersom det ger billigare arbetskraft vilket gör 

företaget mer konkurrenskraftigt. Trots att det skapar mindre ansvar för företaget betyder det inte att 

företaget inte har något ansvar alls. Länder har olika regler som ofta är styrda av tidigare traditioner, 

historia, religioner och andra företeelser vilket gör att det kan vara svårt för företag från andra 

länder att förstå reglerna. Det förekommer exempelvis att anställda som samarbetar med 

fackorganisationer mördas, det är alltså inte en mänsklig rättighet i alla länder. Anställda: 

Behandlar inte företaget sina anställda på ett bra sätt, riskerar företaget att förlora sin viktigaste 

resurs - det vill säga kompetensen i företaget. De anställda är de som kan se till att ledningens idéer 

förverkligas och företaget blir ofta framgångsrikt om människorna i organisationen utför ett bra 

arbete.
31
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3.2.2 Intressentmodellen utifrån tre faktorer 

Ronald Mitchell (1997) har utformat en modell som analyserar varje intressent utifrån tre faktorer; 

makt, legitimitet och krav. Den ena parten innehar makt om den kan påverka den andra parten i 

relationen. Idag har exempelvis intresseorganisationer fått en slags makt över företag, eftersom trots 

att samarbete med dessa typer av organisationer är frivilligt, kan det idag vara nödvändigt för 

företag för att klara av yttre påtryckningar. Med legitimitet menas den legitimitet ett företag får 

genom att ha en relation till en viss intressent och hänger i stor utsträckning samman med makt. 

Således får en aktör legitimitet genom att göra något önskvärt utifrån de normer och värderingar 

som finns för tillfället i den specifika situationen. Relationer mellan företag och intressenter är 

dynamiska och därför ändras kraven på företagen. När omgivningens och intressenternas krav, 

värderingar och normer förändras, förändras även innebörden om vad som är ett belönande 

beteende. En intressent blir en viktig aktör när det handlar om frågor som är viktiga eller kritiska för 

intressenten. Därmed hänger de tre faktorerna starkt ihop men det bör ändå poängteras att det är 

olika faktorer som alla är viktiga för att identifiera betydelsefulla och centrala intressenter.
32

 

 

3.2.3 Intressenter sätter ramarna för företagens ansvarstagande 

Det finns många aktörer som sätter krav på företag gällande ett ökat socialt ansvarstagande. 

Eftersom det är en del aktörer som har stor legitimitet finns det speciellt tre viktiga sekundära 

intressenter gällande det sociala ansvarstagandet, vilka är: 

 Intresseorganisationer 

 Statliga organisationer 

 Media 

 

Intresseorganisationer kan vara små till storleken men ändå nå ut till en bred publik då de ofta 

samarbetar med andra organisationer världen över samt att de lätt kan se till att deras budskap 

uppmärksammas i media. En annan orsak till intresseorganisationernas genombrott är då de ofta 

sammansluter sig med statliga organisationer för att lyfta frågor om företagets ansvar. Då de statliga 

organisationerna även kan reglera och lagstifta olika typer av frågor har de en stor makt i samhället. 

Media har även en stor makt i samhället, de kan på bara få sekunder förmedla en helt annan bild av 

ett företag till en bred publik. De kan ta upp frågor som är av negativ karaktär för företaget vilket 

kan påverka uppfattningen om företaget för exempelvis kunder och anställda. Eftersom dessa tre 
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intressenter tidigare har setts som primära intressenter har det utifrån denna utveckling och 

globalisering, gjorts en utveckling av intressentmodellen, vilket kommer beskrivas mer nedan.
33

 

 

3.2.4 Kritik mot intressentmodellen/ Utvecklad intressentmodell 

Det finns en viss problematik med att dela in intressenterna i primära och sekundära, då det kan 

skilja sig från en situation till en annan. Dessutom kan en sekundär intressent ibland samspela med 

en primär intressent och blir då indirekt en primär intressent. Därför fungerar den utvecklade 

intressentmodellen bättre för frågor angående det sociala ansvaret för företag. I denna modell måste 

således intressenterna förstås utifrån dess samspel med andra intressenter och att det är viktigt att se 

till helheten istället för varje enskild aktör.
34

 

 

 

Källa: 
35
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3.3 CSR 

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär det ansvarstagande som företaget tar 

gentemot samhället, med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter med ett etiskt 

perspektiv.
36

 Enligt Brülde (2007) är det sociala ansvarstagandet som företaget tar gentemot de 

delar som de själva har en direkt eller indirekt inverkan på framförallt viktiga. 

 

Arbetet med CSR innefattar ett ansvar inför företagets intressenter men även ett ansvar inför 

världen som befinner sig utanför företaget. Det praktiska arbetet med CSR innebär att företagen 

integrerar sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten i samverkan med deras intressenter. 

Arbetet med CSR är frivilligt men de senaste åren har företagen gått från att se CSR som ett måste 

till en självklarhet, främst eftersom de ska kunna bedriva en verksamhet som uppfyller de krav och 

förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och även världen i 

stort.
37

 

Under 1990-talet nådde CSR en stor spridning och det var då begreppet började bejakas. I dagsläget 

är det ett allmänt känt begrepp som återfinns i en stor utsträckning i nyhetsbrev, böcker, kurser och 

utbildningar.
38

 Grafen nedan visar hur utvecklingen av uppmärksamheten av CSR har ökat sedan 

2003, vilket visar på hur viktigt det är för företag i dagsläget att implementera CSR i sin 

verksamhet. 
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I Brülde, (2007) hävdar Windell, (2006) att anledningen till varför CSR har blivit ett så 

betydelsefullt arbetssätt är på grund av alla skandaler som uppstått de senaste åren, att CSR då 

uppkommit som en lösning till de problem som har varit aktuella i samband med skandalerna. 

 

Även om CSR är ett välkänt begrepp finns det ingen generisk enighet om vad CSR betyder i 

praktiken och därmed finns det ingen exakt definition av begreppet.
39

 Då CSR ofta uppfattas som 

något oklart kan det därför vara enklare att tala om företagets bidrag till ekonomisk, social och 

miljömässig hållbar utveckling.
40

 

 

Europeiska kommissionen utformade 2011 en ny strategi för hur CSR ska implementeras inom EU. 

I denna strategiutformning formulerar Europeiska kommissionen en definition på CSR: “the 

responsibility of enterprises for their impacts on society”.
41

 Vidare anser Europeiska kommissionen, 

för att företag ska kunna maximera sitt arbete med CSR måste de ha en process där de integrerar 

sociala-, miljömässiga-, etiska- och konsumentangelägenheter samt mänskliga rättigheter i deras 

verksamhet och kärnstrategi i ett nära samarbete med deras intressenter. Utöver detta beskriver de 

även CSR som när ett företag tar åtgärder utöver lagstiftningen och deras skyldigheter inför 

samhället. 

 

En anledning till att CSR är viktigt i dagens samhälle är för att det uppmanar till en diskussion kring 

vad ett företag är, vilka förväntningar och krav intressenterna kan ha samt vilken roll de spelar i 

samhället. CSR är även ett sätt att tänka hur ett företag ska agera för att ta ett befogat ansvar och 

genom det förtjäna ett förtroende i näringslivet.
42

 Att jobba med CSR i ett företag kan vara mycket 

konkurrenskraftigt om man jobbar med det på ett bra sätt. De företag som är öppna med sitt CSR-

arbete har möjlighet att genom det bygga olika förhållanden med sina intressenter, men även 

samhället i stort.
43

 

 

De lagar som reglerar socialt ansvarstagande hanterar främst de anställda men även hantering av 

leverantörer, underleverantörer genom hela produktionskedjan samt dotterbolag och 
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franchisetagare. Ett företags CSR-arbete borde omfatta hur de agerar på nationell och europeisk 

nivå, såväl som globalt.
44

 

 

3.3.1 ISO 26000 

ISO 26000 är en guide med riktlinjer för hur företag och organisationer kan bedriva sin verksamhet 

på ett socialt ansvarsfullt sätt vilket betyder att de agerar på ett etiskt sätt som bidrar till hälsan och 

välfärden av samhället. ISO har vidgat begreppet Corporate Social Responsibility till Social 

Responsbility eftersom socialt ansvar inte enbart berör företag utan alla typer av organisationer. 

Eftersom ISO 26000 framställer guidning och inte krav innebär det att standarden inte är 

auktoriserande utan den underlättar bland annat förståelsen av vad socialt ansvarstagande är.
45

 

 

ISO 26000 lanserades 2010 med en bakgrund på fem år av förhandlingar mellan flera olika 

intressenter omkring i världen där regeringar, NGOs, industrier, konsumentgrupper och 

arbetsorganisationer är representanter som var med i utformningen av utvecklingen av standarden. 

Med tanke på detta representerar standarden en internationell konsensus.
46

 

 

3.3.2 Ett modernt företags ansvarstagande 

Som nämnts i beskrivningen av CSR delas det upp i tre olika aspekter, nämligen miljömässig, 

ekonomisk samt social och etisk. CSR består av dessa tre aspekter för att på bästa sätt, både internt 

och externt, bidra till en hållbar utveckling.
47

 

Vår värld står inför stora utmaningar vilka omfattar resursanvändning och klimatförändringar, detta 

har nog inte undgått någon.
48

 Därför är det viktigt att företagen tar sitt ansvar gentemot miljön 

vilket de kan göra genom att exempelvis utvärdera all direkt och indirekt miljöpåverkan av 

företagets verksamhet, aktiviteter, tjänsteutbud samt tillverkning av produkter. För att underlätta 

denna utvärdering kan de använda sig av etablerade kriterier och metoder, till exempel ISO 14001, 
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där företaget identifierar och urskiljer vilka aspekter i deras verksamhet som har störst 

miljöpåverkan.
49

 

 

Det ekonomiska ansvar ett företag tar innebär att de handlar på ett sådant vis som möjliggör att den 

fria marknaden och konkurrens ses som en lämplig miljö för utveckling och tillväxt snarare än som 

ett hot. Den fria marknaden kan endast fungera om dess aktörer följer lagar och andra krav som är 

juridiskt bindande samt de som är frivilliga. Dessa lagar och krav stadgar affärsrelationer på 

marknaden, vilket innebär stabilitet och möjlighet till konkurrens på lika villkor. Företagets 

relationer med samhället, den sociala sammanhållningen och den ekonomiska stabiliteten påverkas 

även av lagarna och kraven.
50

 

 

Den sociala aspekten innebär att företaget tar ställning och gör något utöver det som är reglerat i 

lagar och krav. Dessutom agerar det som en del av samhället det verkar i. Samarbete med 

frivilligorganisationer, driva projekt i utvecklingsländer samt att ha mångfald på arbetsplatsen är 

några exempel på företeelser ett företag kan göra som inte är förväntat av samhället och därmed 

stärka sitt arbete med sitt sociala ansvarstagande. Det etiska ansvarstagandet handlar om företagets 

värdegrund. De företag som anser sig vara etiskt försvarbara borde ta avstånd från exempelvis 

exploatering av djur, involvering i vapenindustrin, miljöförstöring med farliga kemikalier eller 

bidrag till förtryck av mänskliga rättigheter. Vilken typ av verksamhet företaget bedriver är starkt 

avgörande för det etiska ansvarstagandet och likaså är aktörerna som finns i företagets omvärld. För 

att kunna ta ett lyckat etiskt ansvar måste företaget vara väldigt uppmärksamt gentemot de olika sätt 

där de etiska aspekterna av företagande kan vara i farozonen.
51

 

 

3.3.3 Kritik mot CSR 

CSR är ett mycket komplext begrepp vilket gör det svårt att exakt definiera det, vilket vi beskrivit 

tidigare. Vi anser därför att CSR borde ses genom ett kritiskt perspektiv just eftersom att det inte 

finns en generisk definition. Att arbeta med CSR eller att ta socialt ansvar är något som låter väldigt 

positivt, men det verkliga värdet ligger i hur det faktiskt utförs i praktiken. Att ett företag säger att 

de ”tar socialt ansvar” kan därför ha olika innebörd beroende på hur genuint de arbetar med det och 

vad det egentligen innebär för dem. För somliga företag kan det innebära att de har en 
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genomarbetad tanke bakom handlingar de gör och för andra kan det betyda att de har en kortvarig 

kampanj med mindre eftertanke som bara utförs för att ge en bra bild utåt
52

. Eftersom CSR handlar 

om etik medför det problematik såsom att det finns agerande som generellt anses vara lämpligare än 

andra. Frågan är då vem det är som bestämmer vad som är en korrekt handling samt icke korrekt?  

 

3.4 Uppförandekoder 

Eftersom vi kommer titta närmare på de studerade företagens uppförandekoder, har vi valt att 

beskriva vad en sådan baseras på och hur implementerings- och kontrollarbetet kan gå till. Detta för 

att kunna applicera detta på hur de studerade företagen visar att de arbetar med sina 

uppförandekoder och på sådant sätt skapa bättre förståelse inför empiri-avsnittet. 

 

Definition: Det finns inom näringslivet etiska uppförandekoder på många olika nivåer. Allt från 

OECD:s riktlinjer för multinationella bolag, till ICC:s (internationella handelskammaren) 

rekommendationer för att undvika korruption. Det finns koder för hela branscher, yrken, nationellt 

och internationellt.
53

 

 

De uppförandekoder vi fokuserar på är de som gäller för det enskilda företaget (company codes). 

Dessa koder gäller för den egna verksamheten och även för leverantörer och underleverantörer.
54

 

Dessa typer av koder är för företaget helt frivilliga att utforma. Koderna är inte baserade på 

juridiska grunder, utan på moraliska grunder, vilket ligger till grund för den värdegrund företaget 

har.
55

 Själva definitionen av en uppförandekod går inte att fastställa då det inte finns någon allmän 

vedertagen definition. 

 

Varför? Att formulera en värdegrund och även deklarera denna, har blivit allt viktigare inom 

näringslivet, åtminstone när det gäller de stora företagen. Idag bryr sig många om vilka värden ett 

företag står för – både när det gäller anställning samt konsumtion. Vill den anställda associeras med 

företagets värderingar och vill konsumenten stödja ett företags värderingar genom att handla deras 

produkter? Allt fler konsumenter efterfrågar numera till exempel ekologiska varor och rättvisa 

förhållanden för medarbetare vid produktion. Ett billigt pris är inte alltid nog för att göra 
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konsumenterna nöjda.
56

 Att ha en uppförandekod är frivilligt för företaget
57

 men är som sagt bra 

inom många branscher då många intressenter efterfrågar detta. 

 

3.4.1 Uppförandekodernas grunder och innehåll 

Det finns som tidigare nämnt ett antal organisationer och fackföreningar som tagit fram modeller 

för hur uppförandekoder kan se ut, vilket kan hjälpa företagen. Koder har ofta antagits just för att 

exempelvis en människorätts- eller konsumentorganisation uppmärksammat missförhållanden
58

. 

Många uppförandekoder vi har granskat är baserade på de internationellt överenskomna regler som 

tagit fram av ILO; Internationella Arbetsorganisationen. ILO är FN:s fackorgan gällande 

sysselsättnings- och arbetslivsfrågor 
59

.  

Enligt SIS (2005) tog ILO 1998 fram grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 

arbetslivet. Dessa konventioner innefattar fyra grundstenar: Förbud mot barn- och tvångsarbete, rätt 

till fackföreningsfrihet, samt förbud mot diskriminering. Här följer en mer detaljerad förklaring av 

olika delar från dessa konventioner: 

 

 Föreningsfrihet – Anställda har rätt att gå med i fackföreningar, andra föreningar samt ha 

rätt till kollektiva förhandlingar. Om fallet är så att fackföreningsfrihet inte är tillåtet av ett 

visst lands lag, skall företaget se till att de anställda får denna rättighet genom interna 

föreningar eller liknande.  

 Tvångs- och barnarbete – Företaget skall varken använda sig av eller stödja tvångsarbete 

av någon form. Vidare skall företaget inte använda sig av, eller stödja barnarbetskraft.  Barn 

under 15 år ska i de flesta fall inte arbeta, men om nationella lagar tillåter det kan barn som 

fyllt 13 år tillåtas arbeta så länge arbetet inte påverkar hälsa, skolgång eller utveckling på ett 

negativt sätt. Skulle ett företags nyttjande av barnarbete avslöjas, förväntas företaget agera 

genom att hjälpa till att förbättra barnets framtid. Barnet får inte sägas upp från arbetet på en 

gång, utan att dess framtidsaspekter tas upp. Innan barnet kan återgå till skolan skall 

företaget bidra med finansiellt stöd så att barnet klarar sig, och skall sedan stå för barnets 

återgång till skolan.  

 Lön – Enligt ILO:s konventioner skall lön uppgå till det lagstadgade minimikravet för 

landet, eller inom en viss bransch. Lönen skall vara tillräcklig för att täcka den anställdes 
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grundläggande behov. Löneavdrag får inte ske som bestraffning, och annars enbart om detta 

stöds i lagen. 

  Arbetstimmar – Gällande övertidsarbete skall företaget gå efter den lokala lagstiftningen. 

Generellt sett bör en arbetsvecka inte övergå 48 timmar, och en ledig dag per en 7-

dagarsperiod skall vara möjligt för den anställde.  

 Diskriminering – Företaget skall inte själva diskriminera eller stödja diskriminering på 

något sätt. De aspekter som de anställda inte ska bli diskriminerade för gällande 

befordringar, kompensation uppsägning, pension eller utbildningsmöjligheter innefattar ras, 

klass, handikapp, kön, sexuell läggning, politisk läggning, ålder eller 

fackföreningsmedlemsskap. 

 Arbetsplatsmiljön – För att arbetsplatsen ska vara säker för de anställda ska företaget vara 

medveten om de risker som finns för respektive verksamhet, och vidta åtgärder som kan 

förebygga olycksfall och andra hälsorisker på arbetsplatsen. Utöver detta råder förbud mot 

all form av misshandel och bestraffning, fysisk såväl som psykisk.
60

 Enligt Mamic, I. (2004) 

bör en uppförandekod minst innefatta de ovanstående regler/konventioner som ILO tagit 

fram. 

 

Ett annat viktigt organ i denna aspekt är OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development), vars riktlinjer för multinationella företag även är vanlig att beakta i utformningen av 

en uppförandekod.
61

 

Denna konvention tar i avsnitt fyra upp arbets- och anst llningsf rhållanden och relationer mellan 

arbetsmarknadens parter. Avsnittet tar upp åtta grundfrågor vilka liknar ILO:s konventioner till 

innehållet. Exempelvis: 

 

“                                                                   ,            

                                                                                 

                                                           vara                   

                                                                                     

                                                      …” 
62
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Dessa riktlinjer gäller (därav namnet) enbart multinationella företag, år 2010 var det 42 regeringar 

som anslutit sig till denna deklaration.
63

 

 

Enligt Fair Trade Center bör en uppförandekod även baseras på barnkonventionen, den allmänna 

förklaringen om mänskliga rättigheter samt det aktuella landets regler. Att ha en sådan här typ av 

uppförandekod (som enbart syftar på den egna operationen) är helt frivilligt för ett företag; således 

finns det inget tvång om att alla dessa komponenter skall finnas med. Ett företag kan välja att bara 

ta med vissa delar men standarden har lett till att dessa komponenter bör tas upp. En uppförandekod 

kan vara offentlig eller dold. Exempel på ett företag med dold uppförandekod är Stadium, som 

säger att de har en uppförandekod men väljer att inte visa den för allmänheten.
64

 

 

3.4.2 Implementering av uppförandekoden 

När ett företag har utformat eller antagit en uppförandekod finns det ett antal aspekter som bör ses 

över i samband med implementeringen av koden. Enligt ILO är implementering av 

uppförandekoden en viktig aspekt för att kunna skapa trovärdighet hos konsumenter och övriga 

intressenter
65

. Enligt Mamic (2004), är den högsta ledningens dedikation mycket viktig, för att inte 

säga avgörande, både i utformandet och också implementeringen av uppförandekoden. Det som bör 

göras är enligt Fair Trade Center, att efter ledningen tagit beslut om att anta koden, bör utse 

ansvariga samt utbilda den personal som kan tyckas behöva vetskap om koden, så som 

inköpspersonal och kontrakteringspersonal. För att kunna implementera koden krävs också kunskap 

om hur läget ser ut i de områden som berörs av koden.  Ännu ett viktigt steg i 

implementeringsprocessen är givetvis att informera leverantörerna om uppförandekoden. 

Leverantören måste anta koden, därför behöver de tidigt bli informerade om detta. Det är inte 

ovanligt att leverantörer från vanliga produktionsländer behöver vidta vissa åtgärder för att få anta 

koden, vilket de måste göra. Fabrikerna kan behöva göras säkrare, lönerna kan behöva höjas något 

och hälsorisker kan behöva elimineras innan koden antas.
66

   

 

Enligt Mamic behövs det i leverantörskedjan utses ansvariga för vem som ska stå för 

implementeringen. Det finns ännu ett problem när det gäller implementering av koden i 
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leverantörsledet – nämligen lokala lagskillnader. Lagarna i vissa produktionsländer kan skilja sig 

avsevärt från de regler som bland annat ILO tagit fram. Ett exempel på något som ofta skiljer sig är 

hur mycket övertid som är tillåtet – ofta fler timmar i många av de vanliga produktionsländerna. 

Detta kan leda till viss förvirring hos de lokala cheferna, då de inte säkert vet vilken standard de bör 

använda sig av.
67

 

 

3.4.3 Kontroll av uppförandekoder 

Kontroll av uppförandekoder kan vara intern eller extern. Intern kontroll betyder att kontrollen sker 

på företagets initiativ av någon från det egna företaget. Detta kan ske genom besök hos 

leverantörerna, där en utvärdering görs av hur väl leverantörerna följer företagets uppförandekod.
68

 

 

Ett problem kan enligt ILO vara att kontrollen ofta sker i samband med andra aktiviteter så som 

kvalitetskontroll, vilket kan göra att kontroll av koden inte blir lika utförlig.
69

 Enligt Fair Trade 

Center utförs vid kvalitetskontrollerna ingen kontroll av exempelvis löner och arbetstider. Däremot 

finns det företag som utför ordentliga kontroller, där oväntade besök på fabrikerna sker där löner 

och andra förhållanden inspekteras.
70

 Den externa kontrollen innebär enligt Mamic (2004) således 

att en extern konsult anlitas för att utföra kontrollen. Denna konsult är då en tredje part, och 

oberoende från både inköpande företag och leverantören. Enligt Fair Trade Center är dessa 

oberoende kontroller viktiga, då det kan hända att företag antar uppförandekoder utan att se till att 

de efterföljs. Det finns tre grundprinciper för den oberoende kontrollen; fackföreningar ska ha insyn 

i kontrollen, de anställda ska ha rätt att anmäla brott mot koden samt att både väntade och oväntade 

stickprover hos fabrikerna ska utföras.  I dessa stickprover undersöks huruvida leverantören följer 

koden samtidigt som de anställdas syn på arbetet ska framföras.
71

  

I takt med att arbetet med CSR och uppförandekoder blev mer vanligt på 1990-talet, uppkom det 

enligt Mamic (2005) många nya konsultföretag som arbetade med just denna typ av uppdrag. Vid 

valet angående en intern eller extern kontroll tas många aspekter i åtanke, så som budget, företagets 

historia, kvalitet på den externa kontrollen och huruvida uppföljningskontroller skall utföras. 
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Enligt Fair Trade Center är det väsentliga när det gäller effektiviteten av kontrollen att arbetarna 

själva (hos leverantörerna) får kunskap om koden och att de på ett riskfritt sätt kan anmäla brott mot 

den. Anmälningar ska kunna ske till fackföreningar och andra organisationer. 

 

3.4.4 Kritik mot uppförandekoder 

Eftersom det inte finns särskilt mycket litteratur eller utformade teorier angående uppförandekoder 

finns heller ingen allmänt vedertagen kritik mot dem. Vi skulle dock kunna se, med kritiska ögon, 

att det inte finns någon tydlig standard om dessa koder. Hade det funnits hade det möjligen kunnat 

vara lättare för företag att arbeta med dem och även lättare för allmänheten att förstå innebörden av 

dem. 

I en rapport utgiven av Rena Kläder 1998 framfördes kritik mot uppföradekoder. Denna kritik 

handlade om att företagens egna antagna koder var allt för vaga, att arbetarna inte kände till koden 

samt att kontroll och uppföljning skedde på ett bristande sätt. Kritiken tog även upp att koderna 

möjligen användes snarare som ett ”PR-trick” än att faktiskt verka för förbättring.
72

 Denna kritik är 

dock från den tiden då det precis började bli vanligt med uppförandekoder och en hel del har 

förändrats sedan dess. Skulle ett företag däremot anta en kod utan att varken följa upp den eller 

informera arbetarna om koden skulle det givetvis kunna ses som ett ”PR”-trick. 

Hur de studerade företagen visar hur de arbetar med uppförandekoder presenteras i nästkommande 

kapitel. 
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel har vi granskat hur Hennes & Mauritz, KappAhl och Lindex tolkar och arbetar med 

socialt ansvar. 

 

4.1 Hennes & Mauritz 

4.1.1 Företagspresentation   

Hennes & Mauritz är en lågprismodekedja som startades av Erling Persson och öppnade sin första 

butik i Västerås 1947. Idag har företaget omkring 94 000 anställda och cirka 2 700 butiker i 48 

länder. I Hennes & Mauritz AB ingår fem separata varumärken: H&M, COS, Monki, Weekday och 

Cheap Monday.
73

  

 

“Hållbar utveckling är en grundsten i både våra företagsvärderingar och vår affärsidé 

att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Vår bransch står inför flera utmaningar – 

från sättet vi utnyttjar naturresurser på till arbetsförhållanden på leverantörsfabriker. 

Tack vare vår storlek har vi möjlighet att ta itu med dessa utmaningar genom 

medvetna åtgärder. På så sätt gör vi ett mer hållbart mode tillgängligt och prisvärt för 

                              ” Karl-Johan Persson, VD H & M Hennes & Mauritz 
74

 

 

I Hennes & Mauritz årsredovisning beskrivs företaget som ett finansiellt starkt företag som ständigt 

expanderar. H&M:s resultat efter skatt år 2011, var på 15 821 000 000 SEK. Företaget är en 

lågpriskedja och deras affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris, till både dam, herr, 

barn och ungdom.  

 

Lågpriskedjor är beroende av låga produktionskostnader, vilket gör de sociala ansvarsfrågorna för 

dessa företag till ett dilemma. I mitten på nittiotalet var H&M ett av de företag som fick utstå den 

hårdaste mediala granskningen, därför blev H&M synonymt med dåliga arbetsförhållanden och 

billig arbetskraft. H&M har hädanefter fått jobba hårt för att tvätta bort den dåliga stämpeln.
75
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4.1.2 Definition av CSR 

H&M definierar CSR som ett arbete där de frivilligt integrerar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet och i sitt samarbete med intressenter för att möta de etiska, legala samt kommersiella 

förväntningar som samhället har på företag. Utgångspunkten är således att det sociala ansvaret 

formas i relation till företagets intressenter. För H&M innebär det att vara etisk genom att agera 

med integritet i allt de gör samt att vara en rättvis samarbetspartner till kunder, kollegor och 

leverantörer.
76

 

 

4.1.3 Produktionsländer och leverantörer 

H&M har lagt sin produktion hos leverantörer i låglöneländer. De äger inga egna fabriker, 

tillverkningen av H&M-produkter omfattar ca 2000 fabriker med mer än 700 000 fabriksanställda. 

Företaget vill inte precisera hur stor del av inköpen som görs vart, men de köper in varor från 

leverantörer i både Asien och i Europa. Det är framför allt i Kina, Bangladesh, Filippinerna och 

Indien som kläderna tillverkas. Anledningen till att H&M inte offentliggör vilka leverantörer de 

jobbar med är av konkurrensskäl, då de har lagt ner mycket tid och resurser för att utveckla 

kompetens hos dessa och inte för att dölja arbetsförhållanden, som externa diskussioner menar, 

enligt H&M:s hemsida.
77

 

 

H&M bidrar med mer än 1 miljon arbetstillfällen för människor runt om i världen genom deras 

leverantörer, främst för kvinnor. De menar att de genom detta påverkar utsatta länder i positiv 

riktning.
78

 

 

4.1.4 Uppförandekoder och dess uppföljning 

År 1997 framtogs H&M:s första uppförandekod. Detta efter att det kommit fram att barnarbete 

förekommit när leverantörer lade ut arbetet på underleverantörer. Efter denna granskning bojkottade 

den dåvarande arbetsministern och konsumenter H&Ms produkter.
79
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Genom uppförandekoden uppfyller H&M åtaganden gentemot styrelsen, medarbetare, kunder, 

aktieägare och andra intressenter. I nuläget har företaget omkring sextio heltidsanställda auditörer 

som kontrollerar efterlevnaden av uppförandekoden och på olika sätt stödjer leverantörerna i 

förbättringsarbetet. Dessa auditörer går i samband med revisioner igenom en lång lista med cirka 

300 punkter om arbetsvillkor. Enligt H&M:s hemsida är anledningen till att de har egna auditöreratt 

det ger långsiktiga förbättringar hos leverantörerna samt att det underlättar att ha auditteam på 

kontoren i tillverkningsländerna. H&M kan när som helst göra oanmälda besök hos alla som 

tillverkar varor för H&M. De skriver att de även kan anlita en oberoende tredje part för att bedöma 

om deras uppförandekod följs.
80

  

 

Som komplement till det egna tillsynsprogrammet är H&M medlemmar av Fair Labor Association, 

vilka genomför oanmälda kontroller för H&M. Vid dessa besök skall de ha obegränsad tillgång till 

alla lokaler och handlingar hos underleverantören och de skall även ha möjlighet att intervjua de 

anställda. Förekommer brister gällande efterlevnaden av uppförandekoden vid besöken kan det leda 

till att affärsrelationen skadas allvarligt. Beställningar och uppdrag från denna leverantör kan dras in 

och i sista hand, kan affärsrelationen avslutas helt. H&M har även utvecklat ett program i syfte att 

kontrollera huruvida företagets rekommendationer faktiskt följs av dess medarbetare.
81

  

 

H&M:s Code of Conduct bistår med rekommendationer för alla H&M:s leverantörer och deras 

medarbetare för att förbättra arbetsförhållanden. Uppförandekoderna enligt H&M:s hemsida, 

publicerad 2010, innefattar följande åtta områden
82

:  

 Rättsliga krav - alla leverantörer och övriga affärspartners i verksamheten ska i alla 

avseenden följa den lokala lagstiftningen i respektive verksamhetsland. 

 Barnarbete är oacceptabelt - ej under 15 år, eller 14 år om den nationella lagstiftningen 

tillåter detta, eller yngre än minimiåldern för anställning, om denna ålder överstiger 15 år. 
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 Hälsa och säkerhet - innefattar arbetsmiljön, arbetsolyckor, brandskydd och 

byggnadssäkerhet. 

 Arbetstagarnas rättigheter - godtar inte tvångs- eller straffarbete i någon som helst form, 

ej heller att intagna på fängelser eller illegala arbetare tillverkar varor eller utför tjänster för 

H&M:s räkning. Lön ska utbetalas regelbundet och punktligt. Vid lönesättningen ska 

arbetstagarens erfarenhet, meriter och prestation beaktas. H&M:s minimikrav är att 

arbetsgivaren minst betalar lagstadgad minimilön, sedvanlig branschlön eller lön som 

fastställts genom kollektivavtal (högsta nivån gäller). 

 Boendeförhållanden - bostäderna ska vara skilda från arbetsplatsen och ha en separat 

ingång. De boende ska ha fritt tillträde till sina bostäder. 

 Miljö - leverantörerna ska följa alla miljölagar och miljöbestämmelser som är tillämpliga i 

deras verksamhetsländer. 

 Systemtänkande - för att kunna följa H&M:s uppförandekod och lokala bestämmelser för 

arbetsrätt och miljöfrågor är det nödvändigt att våra leverantörer och övriga affärspartner har 

de policyer och ledningssystem som deras verksamhet erfordrar. 

 Inspektioner och efterlevnad - öppenhet och samarbete, inspektioner, leverantörskedjan 

(gäller endast direkta leverantörer) och förbättringsåtgärder. 

 

4.1.5 CSR- arbete och utomstående granskningar 

Hur har då H&M arbetat för att få en förbättrad bild av sitt sociala ansvarstagande? Företaget 

publicerar varje år en CSR-rapport, där de berättar om vad som var viktigaste föregående år inom 

socialt ansvar. På deras hemsida går det även att läsa om andra satsningar, till exempel tillverkning 

av kläder med ekologisk bomull.
83

  

 

H&M berättar i en intervju med Kalla fakta på TV4, att de anser sig själva ta stort ansvar för sociala 

frågor och att de ligger i framkant jämfört med andra företag. Ändå visas i programmet, vilket vi 

tidigare har nämnt, hur textilarbetarna i Kambodja arbetar långa arbetspass med en lön som inte ens 

täcker de grundläggande behoven. TV4 avslöjade i sitt reportage från Kambodja att minimilönen i 

Kambodja är drygt 500 kronor per månad, eller tre kronor i timmen. Programmet tar även upp det 

faktum att många fabriksarbetare svimmar på arbetet på grund av för långa arbetspass och 

utmattning. I en artikel från Swedwatch, maj 2012, skrivs att H&M borde ta ett större ansvar för 

textilarbetarnas villkor, fast i Bangladesh. I artikeln går att läsa att arbetare lider brist på 
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grundläggande rättigheter trots de uppförandekoder som H&M säger sig följa i Bangladesh. 

Minimilönen motsvarar 270 svenska kronor i månaden.
84

  

 

Ur ett svenskt perspektiv låter det oerhört lågt – 270 kronor i månaden eller 11 kronor om dagen 

(med tanke på den sex dagar långa arbetsveckan). Då är det heller inga bra arbetsförhållanden, med 

varma och trånga fabriker med hög ljudvolym. Nästan 80 procent av landets exportinkomster 

kommer från textilindustrin och Hennes & Mauritz, som är världens näst största klädförsäljare, är 

en stor uppköpare i Bangladesh då de tillverkar vart fjärde plagg där.
85

  

 

H&M:s vd Stefan Persson menar att ingenting av det som sägs i Kalla fakta är sant. Persson ställde 

inte upp på intervju för programmet men menar att programmet är väldigt vinklat och H&M har 

därför anmält Kalla fakta till granskningsnämnden. Han menar att frågorna som tas upp i Kalla 

fakta är mycket viktiga men att de arbetar med oetiska arbetsmetoder. På frågan om levnadslön 

skriver H&M som svar till Kalla fakta följande: 

 

“Vi anser att våra leverantörers anställda ska kunna leva på sin lön och det kravet har 

vi även formulerat i vår uppförandekod som bygger på FN:s deklaration. Idag finns 

det ingen enhetlig definition kring levnadslön. Tills det gör det kommer vi att stödja 

FN:s val av definition. H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart 

att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.” 
86

 

 

H&Ms hållbarhetschef menar att eftersom de inte äger fabrikerna kan de inte göra så mycket åt 

fabriksarbetarnas löner, utan de vill istället påverka på andra sätt då Bangladesh är en mycket viktig 

inköpsmarknad för H&M. Eftersom de inte är leverantörernas enda kund, tycker de att alla anställda 

i en fabrik ska ha samma intjäningsmöjligheter, oavsett vem de syr kläderna till. De menar genom 

att till exempel trycka på regeringen och stärka arbetarna själva i förhandlingar så att de vet sina 

rättigheter och kan föra en dialog med arbetsgivaren hjälper landet långsiktigt sätt. H&M satsar 

mycket på detta och de har sedan 2008 utbildat mer än 440 000 arbetstagare i Bangladesh genom 

kortfilmer.
87
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Företaget skriver på deras hemsida att de även har jobbat med att driva lönefrågan i Bangladesh 

ända sedan 2006 och att det har gett resultat i form av högre löner.
88

  

 

Det går att utläsa att H&M utför många bra aktiviteter, vilka visar att de arbetar aktivt med denna 

fråga och att de inte nöjer sig med löneökningen, utan fortsätter att försöka påverka politiskt i både 

Bangladesh och i Kambodja. Det finns även en kortfilm på hemsidan som styrker detta 

arrangemang då vd Karl-Johan Persson besökte i början av september 2012 Bangladesh och 

framförde krav på högre löner för textilarbetare i ett möte med premiärministern Sheik Hasina.
89

 

 

H&M prioriterar denna lönefråga mycket inom sitt hållbarhetsarbete men menar även att det är en 

komplicerad process, då det måste gå igenom många led i distributionskedjan. H&M har därför, 

2011, anslutit sig till ett nätverket kallat Fair Wages Network, som arbetar för rättvisa löner. Som en 

del av detta arbete kommer även Fair Labour Association år 2012 granska ingående den 

lönestrukturen på ca 200 av H&M:s leverantörsfabriker i Bangladesh, Kambodja, Kina och 

Indien.
90

 

 

H&M arbetar även med andra positiva arrangemang. De är exempelvis världens största användare 

av ekologisk bomull, samarbetar med UNICEF dit H&M donerat 12,5 miljoner USD till barn i 

Indien och Bangladesh, samt att de enbart under 2011 donerade fler än 2.3 miljoner plagg till 

hjälporganisationer.
91
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4.2 Lindex 

4.2.1 Företagspresentation 

Lindex är ett svenskstartat lågprismodeföretag som idag erbjuder dam- och barnmode, 

damunderkläder och kosmetik.  När företaget grundades 1954 i den svenska staden Alingsås, var 

det i form av underkl desbutik kallad ”Fynd”. Sedan 2007  r f retaget en del av den finska 

koncernen Stockmann.
92

 

 

Idag är företaget en av de ledande lågprismodekedjorna i Europa. Antalet butiker ligger på 459 

stycken och sträcker sig över 16 länder, allt från Island till Förenade Arabemiraten. Utöver det 

erbjuder företaget webshop i EU samt Norge. År 2011 omsatte företaget drygt 5,3 miljarder kr.
93

 Av 

detta bestod 3,2 miljarder av den svenska verksamheten.
94

  

 

4.2.2 Produktion 

Lindex äger inte själva fabrikerna, utan samarbetar med cirka 250 leverantörer och i sin tur 518 

olika fabriker. Nästan hälften av produktionen sker i Kina, fördelningen ser ut enligt följande: 

 

 

http://www.lindex.com/csr/sv/socialt-ansvar/leverantoerer/ 

 

4.2.3 CSR-arbete 

Lindex “CSR-mission”:  

“                                                                              

                                                                            

                                                                         ” 
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Lindex utformar hela sitt hållbarhetsarbete efter en väsentlighetsanalys, där en riskanalys och 

synpunkter från intressenter tas i åtanke. Företagets viktigaste intressenter är enligt dem; kunder, 

leverantörer, fabriksanställda, ägare, medarbetare, branschorganisationer och samarbetspartners, 

myndigheter, intresseorganisationer och övriga intressenter i det lokala samhället. Det vill säga de 

flesta tänkbara.
96

  

Stockmann, företagets moderbolag, har själva en policy kallad “People, Planet, Profit 
97

, vilken 

även genomsyrar Lindex CSR-arbete. Lindex har ett omfattande CSR-arbete, som enligt företagets 

VD grundar sig i FN:s Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.
98

 Dessa principer 

behandlar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption. Stockmanngruppen är 

medlemmar i FN:s global compact, vilket inneb r att de  r skyldiga att inl mna en “COP”, 

(Communication of progress), vilket Stockmann gjort 4 gånger. Dessa dokument är dock inte 

granskade av tredje part.
99

  

 

Grundläggande CSR-arbete 

Lindex arbetar mycket med CSR på olika sätt, bland annat genom att försöka förbättra miljön på 

flertalet sätt, men även genom att beakta den mänskliga faktorn (vilket är det vi fokuserar på). 

Företaget är medlem i BSCI, varifrån deras uppförandekod härstammar. BSCI är en organisation 

som förenar företag med syfte att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. År 2011 

inleddes även kontakt med ITGLWF – International Textiles Garment and Leather Worker’s 

Federation.
100

 Denna organisation är från och med 2012 del i IndustriALL - en internationell facklig 

förening som verkar för att stärka fackföreningsrättigheter och social rättvisa på arbetsplatser runt 

om i världen.
101

 ITGLWF är en av två organisationer som startat en levnadslönekampanj.
102

  

 

Dialog med leverantör 

Gällande den sociala faktorn, arbetar Lindex på olika sätt för att försöka förbättra 

arbetsförhållandena för arbetarna hos företagets leverantörer. Utöver den uppförandekod som 
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implementeras och kontrolleras, förs en ständig dialog med leverantörerna. Lindex har lagt 

produktionskontor i många av de städer där produktionen sker, så som i Hongkong, Shanghai, New 

Dehli, Istanbul och Dhaka (Bangladesh). I och med detta blir det enklare att föra en daglig dialog 

med fabrikerna. Enligt Lindex hemsida görs dagliga besök hos fabrikerna (besök behöver inte vara 

samma som inspektion). Under dessa besök förs dialoger med arbetarna, och andra platser än 

fabriken besöks; exempelvis arbetarbostäderna och matsalen.
103

  

 

 

Utbildning 

I enlighet med BSCI:s arbete (mer om BSCI under uppförandekodsarbete) utförs även en hel del 

utbildningar och workshops för de anställda på fabrikerna. 2011 utfördes utbildningar hos 118 av 

företagets leverantörer. Utbildningarna tog upp ämnen så som säkerhet, arbetstider, förhållande 

mellan arbetare och management. Målet med dessa workshops och utbildningar är att leverantören 

själv skall vilja arbeta för att förbättra arbetsvillkoren på fabrikerna, utan ständiga påminnelser och 

tryck från Lindex.
104

  

 

Barnarbete 

En annan åtgärd som företaget tar för att beakta den mänskliga faktorn är att barnarbete förbjuds. 

Enligt Lindex är barnarbete väldigt ovanligt hos deras leverantörer, men trots allt vanligt i många av 

produktionsländerna. För att motverka att barnarbete förekommer inspekteras anställningskontrakt, 

lönerapporter, läkarintyg och liknande dokument på fabriksbesök- och inspektioner. Skulle 

barnarbete uppdagas följer Lindex något de kallar för "Lindex Child Labour Action Plan", vilket är 

baserat på Rädda Barnens riktlinjer. Detta är en handlingsplan som i princip går ut på att när 

barnarbete uppdagas, skall arbetsgivaren finansiera barnets fortsatta skolgång, för att sedan 

återanställa barnet när hen är i arbetsför ålder.
105

  

 

4.2.4 Samhällsengagemang 

Utöver det CSR-arbete som kan anses som grundläggande, är Lindex väldigt engagerade i cancer-

frågan och skänkte 2011, 8,3 miljoner kronor till Cancerfonden och liknande organisationer i andra 
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länder.
106

 Något som företaget gör för att främja samhället i området där produktionen sker, är att 

st tta “School of Hope” i Bangladesh (f retagets n st st rsta leverant rsland). Skolan erbjuder barn 

från slumområden att få en utbildning. Lindex har stöttat skolan ett okänt antal år genom att skänka 

kläder, både ämnade för barnen och ämnade till att säljas för att skolan skall ha råd med 

nödvändigheter. Från 2010 betalar Lindex även lärarnas löner, från och med 2011 startades en 

fadderfond för att låta barnen fortsätta studera vidare (efter årskurs 5).
107

  

 

4.2.5 Lindex arbete med uppförandekod 

För att förklara Lindex uppförandekodsarbete, krävs en bakgrundsförklaring till organisationen 

BSCI som Lindex är medlem i. 

 

BSCI – gemensam uppförandekod 

Lindex är sedan 2004 medlem i BSCI - Business Compliance Initiative. BSCI är ett samarbete 

mellan runt 900 företag från olika branscher, främst i Europa, som syftar att förbättra 

arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI är ett initiativ från FTA - Foreign Trade 

Association, föreningen för europeisk och internationell handel, vilka arbetar för en fri och hållbar 

handel. För att delta i BSCI krävs att företaget först är medlemmar i FTA.
108

  

 

De företag som deltar i BSCI samlas alltså runt en gemensam uppförandekod, vilken utformades då 

det enligt FTA/BSCI fanns stora brister i det arbete med företags egenkonstruerade 

uppförandekoder. BSCI erbjuder utöver koden, hjälp med kontrollarbetet och med att genom 

utbildning både för medlemmarna och deras leverantörer skapa medvetenhet om de problem som 

finns.  Organisationen arbetar även med att engagera intressenter på nationell och internationell 

nivå.
109

  

 

Uppförandekoden 

Lindex har, som medlem i BSCI, antagit deras gemensamma uppförandekod. Denna kod är baserad 

på flertalet konventioner och riktlinjer:
110
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 FN:s konventioner om barns rättigheter 

 FN:s konventioner gällande avskaffandet av all form av diskriminering 

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

 FN:s Global Compact 

 OECD:s riktlinjer för multinationella företag  

 De grundläggande ILO-konventionerna 

 Grundläggande miljökrav 

 

Koden tar upp följande punkter:  

 Lagar och förordningar - Företag skall följa nationella lagar, branschregler samt FN och ILO:s 

standarder. 

 Organisationsrätt och rätten till kollektivförhandling - alla anställda skall ha rätt att ansluta 

sig till fackföreningar, och företaget skall respektera detta och under inga omständigheter låta 

detta påverka den anställdes situation negativt. 

 Förbud mot diskriminering - Ingen typ av diskriminering får ske vid anställning, utbildning, 

pension eller liknande. 

 Löner och ersättningar - Lagstadgad minimilön skall utbetalas. Om den lönen inte täcker 

levnadskostnader, uppmuntras företaget att höja lönerna. 

 Arbetstid - Nationell lagstiftning skall tillämpas, dock får arbetstiden inte överskrida 48 timmar 

per vecka, plus 12 timmar övertid. 

 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet - Arbetsplatsen skall vara säker och hälsosam, åtgärder skall 

tas om sådant inte är fallet. Är det så att arbetarna erbjuds sovplatser och andra utrymmen skall 

även dessa uppfylla sådana krav. De anställda skall även utbildas inom säkerhet och hälsa. 

 Förbud mot barnarbete - Unga (ingen ålder anges) får anställas, men går de i skolan får de 

enbart arbeta utöver skoltid. Unga arbetare får aldrig arbeta längre än 8 timmar per dag. 

 Förbud mot tvångsarbete - De anst llda får under inga omst ndigheter vara “tvungna” att 

arbeta kvar på arbetsplatsen - utan skall kunna avsluta anställningen utan problem (med giltigt 

skäl). Företaget får inte kränka de anställda på något sätt och heller inte vara inbladade i 

människosmuggling. 

 Miljöfrågor - Standarder för hantering av avfall, kemikalier och andra farliga ämnen skall 

minst motsvara lagstiftade minimikrav. 
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 Ledningssystem och dokumentation - Företaget skall ha en policyför socialt ansvarstagande, 

ledningssystem som ser till att uppförandekoden följs samt policys angående korruption och 

mutor. Företagets ledning skall informera sina anställda om kodens innebörd, samt följa upp 

arbetet med koden och vidta åtgärder om så behövs.
111

 

 

 

Källa: 
112

 

 

Vi ser här att endast minimilön krävs - läser vi vidare i deras uppförandekod ser vi att högre lön än 

minimum endast uppmuntras. 
113

 En minimilön är betydligt lägre än en så kallad lägsta beräknad 

levnadslön, i Bangladesh utgjorde en minimilön så lite som 25 procent av lägsta levnadslön 2011.
114
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Detta är enligt Lindex något som diskuteras med leverantören, men dock väldigt svårt att beräkna 

och implementera.
115

 

Kontroll – uppföljning 

Lindex gör, som nämnts, besök på fabrikerna där kläderna produceras. Vissa besök är annonserade 

och andra inte. Vissa görs av Lindex egna fabriksinspektörer
116

 och vissa av etiska revisionsfirmor 

på uppdrag av BSCI.
117

 Under det som kallas fabriksinspektion utvärderas fabriken genom 

dokumentgenomgångar, intervjuer med arbetare, möte med ledning, visuell inspektion av fabriken 

och liknande. Under inspektionen undersöks hur väl leverantören lever upp till BSCI:s 

uppförandekod. 
118

  

 

F retaget har utformat ett “betygssystem” f r fabriksinspektionerna d r Score 2 står f r “Inga 

avvikelser”, 1 f r “Kr ver f rb ttringar och 0 f r “Avvikelser från kraven”. Under 2011 utf rdes 

271 inspektioner, varav 133 av externa inspektörer. 
119

 

 

 

Källa: 
120
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Som dessa modeller från Lindex hemsida visar, har de fabriker med högst betyg minskat de tre 

senaste åren. Samtidigt har fabrikerna med lägst betyg minskat sedan 2009. Att fler fabriker avviker 

från kraven kan möjligtvis bero på att Lindex höjt sina krav för inspektionerna genom åren.
121

  

Inspektörerna är noga med att se till så de uppgifter som fabriksledarna gett stämmer överens med 

verkligheten. Behöver åtgärder tas upprättas en plan för hur detta skall gå till. Anses fabriken följa 

uppförandekoden på ett allt för bristaktigt sätt, kan den placeras på “stopplistan”, vilket inneb r att 

all produktion stoppas en tid, tills dess att tillräckliga framsteg eller förändringar kan bevisas. Under 

2011 placerades 4 av Lindex leverantörsfabriker på stopplistan, varav tre i Turkiet och en i Kina. 

Två av dessa fall berodde på förekomst av barnarbete.
122

 Detta är en klar förbättring, då hela 47 

fabriker vid någon tidpunkt fick lov att stoppa produktion, på grund av bristaktig följning av koden, 

eller bristande dokumentation.
123

 

 

4.2.6 Granskningar & utomstående rapporter 

I “V gen till ett b ttre arbetsliv” en rapport utgiven av Swedwacth, Svenska Kyrkan & Fair Trade 

center 2009, undersöktes två av Lindex leverantörer i Indien. Undersökningen visade i dessa fall att 

lönen inte översteg minimum i länderna. Enligt Lindex hemsida tillämpar företaget heller inte 

levnadslön i dagsläget. Rapporten visar däremot att kraven vid Lindex fabriksinspektioner blivit 

högre med åren.
124

  

 

I rapporten “Har modet modet att h ja l nerna?”, en publikation utgiven av Rena Kl der och Fair 

Trade Center 2011, tas Lindex upp som ett av 5 företag som är medlemmar i BSCI. Ingen ingående 

granskning av företaget gjordes men åsikter på hur det bör agera i framtiden framfördes i rapporten. 

Fair Trade Center och Rena Kläder anser att kontakt med AFWC (Asia Floor Wage Campaign) bör 

tas, vilken är den andra organisationen som utfört en levnadslönkampanj.
125

  

 

I en bilaga till tidigare nämnd rapport, beskrivs AFWC som ett omfattande initiativ med 

medlemmar från fackf reningar, frivilligorganisationer och arbetsrättsorganisationer, både i många 

av leverantörsländerna och i Europa samt USA. Denna organisation har utformat en hel modell för 

implementering av ett “golv” f r l gsta levnadsl n. Fler företag har anslutit sig, men inget hade i 
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november 2011 fullfört alla steg i modellen. Lindex bör enligt rapporten ansluta sig för att stärka 

sitt CSR-arbete.
126

  

 

4.3 KappAhl 

 

4.3.1 Företagspresentation 

KappAhl är en ledande modekedja som grundades 1953 i Göteborg av Per-Olof Ahl. Deras 

aff rsidé  r ”prisv rt mode f r många m nniskor” och de riktar in sig på tre målgrupper; kvinnor, 

män och barn. KappAhl har i dagsläget 400 butiker och 4500 medarbetare som är spridda i Sverige, 

Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Varje år växer KappAhl med omkring 20-25 butiker och en av 

deras målsättningar för fortsatt expansion är att etablera KappAhl på ytterligare marknad. Sedan 

2011 erbjuder de även sina kunder onlineförsäljning som omfattar de marknader de har fysiska 

butiker på. KappAhl var första modekedja i världen att bli miljöcertifierad, enligt ISO 14001, vilket 

de blev 1999. Totalt säljer KappAhl cirka 60 miljoner plagg varje år och under verksamhetsåret 

2011/2012 uppgick omsättningen till nästan 4,6 miljarder kronor. KappAhls vision är att bli en 

betydande modekedja i Europa för kundgruppen 30-50 år och det är denna vision som driver 

företaget framåt.
127

  

 

4.3.2 CSR-arbete 

KappAhls hållbarhetsvision: 

”Vi agerar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och  skapar mode 

med omtanke om vår planet i dag och i framtiden.”
128

 

 

KappAhls CSR-arbete utgår från deras hållbarhetsvision. Deras ambition är att hela flödet – från 

design, produktion, transport och lager till butik – ska formas av en hållbar helhetssyn och att det 

ansvar de tar omfattar både människor och miljö.
129
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KappAhl började ta arbetet med CSR på allvar redan 1993, då de släppte deras första kollektion 

med miljömärkta plagg, så kallat ”ekomode”. 2010 hade KappAhl som mål att 15 procent av deras 

totala utbud skulle vara miljömärkt, de nådde 18 procent, vilket gör dem näst störst inom ekomode i 

Sverige, detta framgår i en undersökning från GfK. KappAhls ambition är att öka denna siffra varje 

år.
130

  

 

KappAhl sammanfattar sitt CSR-arbete i tre ord; future, friendly och fashion. 

 Future – ”Vi ska bidra till en b ttre framtid f r vår planet” 

Future består av KappAhls arbete med miljöfrågor då det handlar om hur de hanterar jordens 

resurser på ett hållbart sätt, från odling till färdig produkt. KappAhl bidrar exempelvis till ökad 

användning av hållbara material, effektivare vattenanvändning i produktion, mer hållbara 

transporter och effektiva logistiklösningar. 

 Friendly – ”Vi bygger långsiktiga relationer med kund, medarbetare och leverant rer” 

Friendly består av KappAhls arbete med relationer genom hela kedjan där de arbetar för bättre 

förhållanden för alla människor och samhällen som bidrar till deras verksamhet. KappAhl värnar 

om människors lika värde och genom det bygger de långsiktiga och goda relationer. 

 Fashion – ”Prisv rt mode f r många på ett ansvarsfullt s tt” 

Fashion består av hållbarhetsarbetet med KappAhls produkter då de med egen design bidrar till att 

utveckla deras produkter för bästa resursanvändning och materialval. Ett exempel på detta är att alla 

KappAhls plagg uppfyller stränga kemikaliekrav som överstiger gällande lagar. Detta gör det enkelt 

för KappAhls kunder att handla mode som är producerat med omsorg. 
131

 

 

KappAhls CSR-arbete inkluderar insatser som går utöver det förväntade. Några exempel på detta är 

att KappAhl har ett utbildnings- och träningscenter för kvinnor mellan 18-40 år i Bangladesh som 

kommer från fattiga förhållanden utan utbildning. Genom träningscentret slussar de ut 100 kvinnor 

om året ut i arbetslivet och på så vis får de ett liv utanför slummen. KappAhl tycker det är viktigt att 

ge stöd till insatser på lokal nivå, därför är de företagsprenumerant på de Hemlösas tidningar i 

Stockholm, Göteborg och Malmö, de stödjer Göteborgs Stadsmission, överblivna kläder donerar de 

till lokala hjälporganisationer, i Sverige går det mesta till Stadsmissionen och Erikshjälpen. 

KappAhl riktar även stöd till organisationer och projekt i deras produktionsländer, i Bangladesh ger 

de bidrag till en skola för gatubarn och de stödjer ett barnhem i Litauen. KappAhl sponsrar och 
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bidrar med rådgivning och arbetsinsatser till, förutom de ovan nämnda, ett antal andra 

organisationer. 
132

 

 

KappAhl anser att det är viktigt för alla företag att lyssna på omvärlden, speciellt för ett 

konsumentorienterat företag som KappAhl. Ifall de skulle försumma detta kan de riskera att missa 

väsentliga trender, utmaningar och möjligheter som har stor inverkan på deras verksamhet och den 

hållbara utveckling som de strävar efter. KappAhls viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, 

leverantörer, ägare, intresseorganisationer, branschorganisationer, myndigheter och statliga 

organisationer. En annan väsentlig intressent är media, men KappAhl ser media som en uttolkare 

mellan dem och de övriga intressenterna.
133

  

 

4.3.3 Produktionsländer och leverantörer 

KappAhl designar alla sina plagg själv, däremot köper de in produktionen från ca 250 leverantörer. 

Huvuddelen av inköpen görs i Asien, närmare bestämt 80 procent och resten produceras i Europa. 

Produktionsländerna omfattar; Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet, Rumänien, Italien, Sydkorea, 

Ukraina, Litauen och Vitryssland. De äger inga fabriker själv.
134

  

 

Källa: 
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4.3.4 Uppförandekoder 

KappAhl anser sig själva ha en viktig roll att spela i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Därför 

har KappAhl utvecklat en uppförandekod för sina leverantörer där de, genom att skriva under, 

förbinder sig att följa uppförandekoden och jobba proaktivt för att möta kraven inom sin 

verksamhet och sin del i värdekedjan. Uppförandekoden ligger till grund för allt arbete som 

KappAhl, deras leverantörer och partners genomför. Redan 1997 togs den första uppförandekoden 

fram och 1998 började de kontrollera att den följs.  Uppförandekoden baserad bland annat på FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt 

och arbetsvillkor samt lokala lagar och förordningar. 
136

 

 

Uppförandekoden innehåller följande områden: 

 Efterlevnad av lagstiftning och föreskrifter - Produktionsenheter som producerar varor 

för KappAhl ska göra det efter vad lagar och föreskrifter säger. Då det förekommer 

skillnader mellan kraven i KappAhls uppförandekod gentemot lagstiftning och föreskrifter 

ska leverantörerna rätta sig efter det högsta eller strängaste kravet. 

 Arbete – tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, mänskliga 

rättigheter, diskriminering, löner och annan ersättning, arbetstider och anställningsavtal 

 Arbetsmiljö – huvudområdena är; hälsa och säkerhet för medarbetarna 

 Miljö - Leverantörer borde uppfylla nuvarande miljölagar. 

 Ledningssystem - KappAhl förväntar sig att deras leverantörer strävar efter att fortsatt 

förbättra deras arbete att uppfylla uppförandekoden. 

 Granskning och åtgärder vid bristande uppförande - KappAhl förväntar sig att deras 

leverantörer respekterar uppförandekoden och att de aktivt gör allt de kan för att uppfylla 

dess krav. Detta gäller i deras egen organisation och genom hela leverantörskedjan. Det ska 

göras på så sätt att leverantörerna samarbetar på ett transparent sätt, genom att exempelvis 

ge KappAhl tillgång till relevanta dokument och lokaler.
137

  

 

KappAhl var tidigare medlem i BSCI men 2010 ersattes det medlemskapet för att bli medlem i 

organisationen BSR – Business for Social Responsibility. BSR är en global ideell organisation som 

bidrar med kompetens och hjälper företagen att göra affärer med respekt för etiska värderingar, 

enskilda individer, samhället i stort och miljön. Anledningen till att de gick över till BSR är 

eftersom KappAhl har velat ta ett ytterligare steg i riktning mot ökat inslag av förbättringsarbete 

                                                           
136

 KappAhl CSR-rapport, 2010 
137

 KappAhl uppförandekod, 2010 



 

57 
 

och rådgivning. Medlemskap i BSCI medför externa inspektörer och det är något som KappAhl inte 

anser ger en lika hög grad av kontroll och påverkanskraft, gentemot deras nuvarande system, detta 

är ännu en anledning till byte av organisation.
138

  

 

KappAhl är medvetet om att även om deras leverantörer och dess produktion är verksamma i 

miljöer med olika rättssystem och kulturer förväntas de följa internationellt accepterade 

arbetsstandarder där ILO:s standarder är inkluderade. Leverantörerna förväntas även att 

kontinuerligt arbeta för förbättring av arbetsvillkoren för de som arbetar med produktion av 

KappAhls plagg och andra produkter.
139

  

 

4.3.5 Kontroll och uppföljning 

KappAhl har ett system för inspektion och uppföljning där alla produktionsenheter täcks in. 

Inspektionerna och uppföljningarna graderad utifrån fyra nivåer, från ej godkänd till fullvärdig. En 

inspektion görs innan något samarbete med en leverantör inleds utan först när undersökningen är 

klar och det framgår att leverantören når KappAhls baskrav kan ett samarbete inledas. De fyra 

graderingsnivåerna är: 

 

 Fullvärdig: Samtliga krav i KappAhls uppförandekod är uppfylld hos produktionsenheten 

 Godkänd: Merparten av kraven i uppförandekoden är uppfylld, men de ska fortfarande göra 

förbättringar 

 Tillfälligt godkänd: Produktionsenheten måste göra betydande och varaktiga förändringar 

inom de kommande 12 månaderna och sedan genomgå en ny inspektion 

 Ej godkänd: Produktionsenheten uppfyller inte KappAhls baskrav 

 

Alla produktionsenheter måste genomgå en uppföljning varje år, så länge de producerar för 

KappAhl, detta gäller oavsett vilken nivå enheten befinner sig på.  De som får betyget ej godkänd 

når inte upp till KappAhls baskrav, som omfattar följande områden: inget barnarbete, minimilön, 

grundläggande brandsäkerhet, inget tvångsarbete, ingen diskriminering och fackföreningsfrihet. 

Cirka 70 procent av KappAhls leverantörer var vid utgången av verksamhetsåret 2009/2010 

tillfälligt godkänd eller godkänd. När KappAhl granskar nya leverantörer är det vanligt att de får 

betyget tillfälligt godkänd, inte nödvändigtvis för att de inte lever upp till kraven utan att KappAhl 
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vill göra fler besök så de kan säkerställa varaktig stats. Vid brister hos en leverantör får den 

tillsammans med produktionsenheten arbeta fram en åtgärdsplan, detta är viktig del av KappAhls 

uppföljningsarbete. KappAhls uppföljningsarbete består även till stor del av rådgivning vilken 

syftar till att skapa de långsiktigt hållbara förbättringar de eftersträvar.
140

  

 

I KappAhls inköpsorganisation finns det elva specialister som endast arbetar med uppförandekoden 

f r leverant rerna, tio av dem  r ”Social Compliance Officers”. De finns placerade på KappAhls 

produktionskontor och arbetar dagligen med KappAhls leverantörer och deras produktionsenheter 

med inspektioner, stöd och uppföljning. Huvudvikten i deras arbete ligger i att ge stöd och råd till 

förbättringar då KappAhl strävar efter att nå förbättringar i varje samarbete. Det kan hända att en 

produktionsenhet som är mycket bra gällande själva produkterna kan få betyget ej godkänd, om 

detta inträffar kan leverantören inte använda den enheten för produktion till KappAhl. Det som 

oftast brister i arbete med uppförandekoden är för mycket övertidsarbete, för låg övertidsersättning 

samt bristande rutiner för brandsäkerhet.
141

  

 

I perioden mellan 1 september 2011 och 31 augusti 2012 genomförde KappAhl 691 inspektioner 

och uppföljningsbesök hos deras leverantörer.
142

 Hos stora leverantörer kan det bli flera besök per 

vecka och därför har fokus i uppföljningsarbetet främst koncentrerats till de länder som står för 

störst andel av KappAhls inköp. Dessa länder är Kina, Bangladesh, Turkiet och Indien, vilka 

tillsammans sår för 92 procent av KappAhls totala inköpsvolym.
143

  

 

För att ytterligare effektivisera arbetet med kontroll och uppföljning har KappAhl tagit fram ett 

specialanpassat datasystem. Systemet kan exempelvis användas för att sammanställa information 

om hur väl uppförandekoden följs av varje produktionsenhet samt att ännu tydligare få en överblick 

över de mest kritiska brister och hur de uppenbarar sig. Sammanfattningsvis ger systemet KappAhl 

ett bättre beslutsunderlag inför kommande åtgärder och även ökande möjligheter till att säkerställa 

att alla medarbetare inom uppföljningsarbetet arbetar på samma sätt.
144
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4.3.6 Utomstående rapport 

I bilagan ”Initiativ till h jda l ner” (2011) till rapporten ”Har modet modet att h ja l nerna ” (2010) 

har nio modeföretag, varav ett av företagen är KappAhl, deltagit på Fair Trade Center och Rena 

kläders dialogmöte om löner, i början av september 2011. Det konstaterades på mötet att företagen 

har passerat försvarspositionen om att det inte skulle vara deras ansvar att påverka lönenivåerna i 

deras produktionsländer. Samtidigt anser företagen att det är svårt rent praktiskt hur de ska kunna 

påverka lönehöjningar och att det behövs mer samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika 

bransch- och flerpartsinitiativ.  

 

I dagsläget har KappAhl minimilön som baskrav i sin uppförandekod och de arbetar utifrån den. 

Som nämnts tidigare arbetar KappAhl med inspektioner, rutiner och kontroll för att se till att alla 

baskrav i deras uppförandekod följs. Mellan 2009-2010 deltog KappAhl i ett branschinitiativ för 

höjda minimilöner i Bangladesh men de har inte regelbundet samarbete med andra företag. 

KappAhl anv nder sig av ”open costing” i prisf rhandlingar med de flesta leverant rer, det  r dock 

en lärande process för både KappAhl och leverantörerna att vara transparenta med 

kostnadsberäkningar. KappAhl har valt att inte besvara frågan om hur företagets prisförhandlingar 

med leverantörer vanligen går till, men de säger att de inte ger utrymme för löneökningar för de 

anställda hos leverantörerna i prisförhandlingar eftersom KappAhl anser att de inte har för avsikt att 

styra leverantörernas kostnadsstruktur. KappAhl har inte heller höjt priserna på produkter till 

konsumenter för att på så vis skapa utrymme för att kunna höja arbetarnas löner.
145

  

 

4.4 Tabell över ovanstående företags resultat efter skatt år 

2011 

H&M         SEK 15 821 000 000 

Lindex        SEK 115 699 281 

KappAhl    SEK - 224 300 000 
146
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Nedan har vi analyserat tidigare kapitels material och sedan satt det i relation med de olika 

referenser vi har valt att ta med i detta arbete. Dessa förbindelser har vi sedan tolkat utifrån våra 

egna tankar. 

 

 

Det finns oerhört mycket att utforska och skriva om de klädföretagen vi har valt. Alla tre företagen 

gör bra respektive mindre bra saker, vilket gör det mycket lätt, som författare eller/och granskare, 

att vinkla. Vi kunde till exempel endast valt att fokusera på allt bra företagen gör, exempelvis alla 

deras samarbetsprojekt eller donationer, vilket hade fått dem att framstå som etiska och som att de 

tar sitt sociala ansvar fullt ut. Tvärtom kunde vi ha tagit upp allt mindre bra företagen gör, vilket 

hade gett en negativ bild av företagen. Därför menar vi att det är viktigt försöka få med båda delar, 

både positiva och negativa sidor hos företagen. Vi har även försökt att vara kritiska till granskningar 

samt få med försvar från företagens sidor.   

 

Vi anser att dessa tre företag bär ett stort ansvar eftersom de är så pass stora och mäktiga inom 

klädbranschen. De har även de resurser som krävs för att kunna ändra sin verksamhet så den möter 

de krav allmänheten har på företags sociala ansvarstagande. H&M hade 2011 ett resultat på 15 821 

000 000 SEK
147

 och Lindex på 115 699 281 SEK
148

. Samma år hade KappAhl visserligen ett 

negativt resultat på - 224 300 000 SEK, men vi ser inte att detta ger dem anledning till att undgå att 

ta socialt ansvar, då de har stor omsättning och sysselsätter många människor.
149

 H&M är det 

största av de här tre företagen, vilket vi även kan tänka oss vara ett svar på varför de blir granskade 

mycket hårdare än Lindex och KappAhl. Detta trots att alla tre använder sig av i princip samma 

regler och rekommendationer gällande bland annat deras uppförandekoder. 

 

5.1 Uppförandekod och kontroll  

De tre undersökta företagens uppförandekoder skiljer sig inte avsevärt från varandra; samtliga tar 

upp mer eller mindre samma delar. De är även alla baserade på liknande eller samma grunder; så 
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som ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, vilket enligt Mamic (2004) är vad 

som bör vara grundläggande vid utformning av en uppförandekod. Fair Trade Center menar att en 

uppförandekod även bör baseras på barnkonventionen, den allmänna förklaringen om mänskliga 

rättigheter samt det aktuella landets regler. Det egna landets regler följs oundvikligen av samtliga 

företag, de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen följs då det finns villkor angående de 

båda i alla studerade uppförandekoder. ILO:s konventioner i sig tar upp punkter som behandlar 

dessa konventioner. Att alla väsentliga delar återfinns i de tre företagens uppförandekoder är enkelt 

att se genom att läsa koden. Däremot kan vi inte genom att enbart läsa koden se hur arbetet går till 

eller om koden över huvud taget implementeras eller efterföljs. 

 

Mamic (2004) behandlar hur implementeringen av koden skall gå till. Enligt ILO är detta även ett 

viktigt steg för att uppförandekodsarbetet ska gå rätt till. Vidare menar Mamic (2004) att ledningens 

engagemang är viktigt, vilket kan ses som en självklarhet. Hade inte ledningen på något av 

företagen initierat arbetet med uppförandekod hade koden således inte funnits.  

 

Enligt Fair Trade Center är det viktigt att utbilda den personal inom företagets alla led angående 

uppförandekoden. Detta kan vi se att företagen gjort, då det finns CSR-avdelningar- och ansvariga, 

samtliga företag har även anställda i närhet till leverantörerna för att underlätta kontrollarbetet. Att 

informera leverantörerna om uppförandekoden är även något som Fair Trade Center poängterar. 

Lindex, som är medlemmar i BSCI, satsar väldigt mycket på just detta, då de utbildar leverantörerna 

och anordnar workshops, främst i deras största leverantörsområden
150

. Även KappAhl och H&M 

har satsat på att utbilda sina leverantörer och leverantörsanställda genom utbildningar respektive 

kortfilmer
151

 
152

.  Att företagen satsar på utbildning som del i implementeringsledet kan vi se som 

positivt, då leverantörerna och dess anställda möjligen inte haft någon aning om deras rättigheter 

utan dessa utbildningar. Däremot kan de kulturella skillnaderna diskuteras, då fackföreningsfrihet 

och liknande inte är lika accepterat i vissa länder. 

 

Enligt ILO är övervakning av uppförandekoden en viktig aspekt för att skapa trovärdighet hos 

konsumenter och övriga intressenter. Utan kontroll av koden finns inget egentligt syfte med att 

utforma den. Det är i detta steg av arbetet med uppförandekod som företaget kan se hur väl koden 

följs hos leverantörer samt se vad som kan förbättras eller ändras. 
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Gällande hur kontrollerna utförs arbetar företagen inte väldigt olika enligt oss, även om en del 

skillnader finns. Enligt Fair Trade Center är externa bedömningar viktigt. Som ILO beskriver, kan 

det vid egna kontroller vara lätt att besöken främst omfattar kvalitetskontroller och att inspektion av 

arbetsförhållanden kommer något i skymundan. ILO beskriver dock även att vid de utomstående 

besöken måste oväntade stickprover utföras, vilka skall undersöka om koden efterföljs och där 

arbetarnas åsikter skall framföras. Av de studerade företagen väljer ett av dem att inte anlita externa 

auditörer för fabriksbesök - nämligen KappAhl. Detta val har gjorts då de på företaget ansåg att de 

förlorade kontroll och påverkan på inspektionerna, jämfört med det system de brukar i dagsläget. 

Detta var en anledning till att KappAhl gick ur BSCI, eftersom de kräver extern inspektion.
153

 

Lindex är medlemmar i organisationen och har således inspektörer både inifrån det egna företaget, 

samt anlitade utifrån.
154

 H&M har ett samarbete med Fair Labor Association, vilket innebär att även 

externa kontroller utförs, däremot utförs flest interna inspektioner
155

. 

 

Om det är positivt eller negativt att externa bedömningar görs är svårt för oss att avgöra. Å ena 

sidan känns det möjligen trovärdigare om en utomstående part granskat fabrikerna och inte enbart 

det egna företaget. Å andra sidan tror vi att KappAhl möjligen har en god anledning till att finna de 

externa kontrollerna irrelevanta. Är företagets egna kontrollanter tillräckligt noggranna och 

observanta bör det möjligen inte vara något problem att inte arbeta med externa auditörer.  

 

Alla företagen visar att de är villiga att ta avstånd från leverantörer om koden inte följs. Lindex har 

sin så kallade “stopplista”
156

, KappAhl arbetar med att konsultera leverantörer om de inte lever upp 

till kraven 
157

 och H&M hävdar att de kan tillfälligt stoppa produktionen eller i värsta fall avsluta en 

affärsrelation om kraven inte uppfylls 
158

. Vi kan se i empirin att Lindex och KappAhl har relativt 

tydligt förklarat sina system för kontroller och uppföljningen och de båda har utformat ett 

“betygssystem” d r fabrikerna betygss tts efter en viss skala
159

 
160

. H&M hävdar även att de har 

utvecklat ett program för uppföljning av koden
161

. Detta visar trots allt att alla har utvecklat system 

för uppföljningen, och att åtgärder vidtas om det tydligt framkommer att koden inte efterföljs. Detta 
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ser vi naturligtvis som positivt - för vad hade poängen med hela uppförandekodsarbetet varit om 

inga åtgärder togs vid missgynnsamma förhållanden? 

 

Samtliga företag har enbart krav på lagstadgad minimilön till arbetarna i uppförandekoderna, vilket 

vi ser genom att läsa respektive uppförandekoder. Som nämndes i empirin, kan en levnadslön uppgå 

till så lite som 25 procent av en beräknad lägsta levnadslön. Så var fallet i Bangladesh så sent som 

förra året
162

. Trots att alla företagen har infört uppförandekoder och på många sätt tar ett socialt 

ansvar så kan effektiviteten av uppförandekodsarbetet dock ifrågasättas. En fabriksarbetare i 

Bangladesh kan tjäna cirka 11 kronor om dagen, eller 270 kronor i månaden
163

. H&M, vilket är det 

största av de undersökta företagen, hade en vinst på 15 miljarder kronor 2011
164

. Om detta är etiskt 

försvarbart är självklart en väldigt komplex fråga. Även om företagen gör mycket som gynnar 

samhällen eller använder sig av miljövänliga material, så kvarstår det faktum att de personer som 

producerar de varor som ägarna blir mångmiljardärer på, knappt har råd att försörja sig själva och 

sina eventuella familjer.  

Samtliga företag hävdar att det är alldeles för svårt att beräkna levnadslönen. Tittar vi däremot på 

till exempel AFWC har de trots allt kommit fram till ber kningar av ett “golv” f r en l gsta 

levnadslön
165

. Skulle företagen försöka införa detta skulle det dock möjligen i sin tur kunna skapa 

konflikter med exempelvis fabriksägarna. Det finns helt enkelt många aspekter och olika sidor av 

myntet i denna fråga, men att säga att företagen inte skulle kunna göra mer när det gäller arbete med 

uppförandekoder vore enligt oss felaktigt.  

 

5.2 Motiv till företagens CSR-arbete 

KappAhl skriver att deras viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, leverantörer, ägare, 

intresseorganisationer, branschorganisationer, myndigheter och statliga organisationer. De skriver 

vidare att även media är en väsentlig intressent men att de mer ser media som en uttolkare.
166

 

Lindex viktigaste intressenter är enligt dem; kunder, leverantörer, fabriksanställda, ägare, 

medarbetare, branschorganisationer, samarbetspartners, myndigheter, intresseorganisationer och 
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övriga intressenter i det lokala samhället
167

 medan H&M  skriver att de riktar in sin CSR- 

information till kunder, styrelse, medarbetare, aktieägare, och andra intressenter
168

. 

 

Både KappAhl och Lindex har således nämnt alla tänkbara intressenter på deras hemsida, H&M har 

preciserat endast några få. Enligt Grafstöms (2008) utvecklade intressentmodell är det bättre för 

företaget att se alla intressenter som viktiga, då det skiljer sig vid varje unik situation och att 

intressenterna ibland samspelar. Enligt Löhman & Steinholtz (2004) kan det dock vara till fördel att 

välja ut några få då det skapar ett förtroende och lojalitet till dessa. 

 

Då vi har granskat företagen, märks det dock tydligt att det inte är alla intressenter som företagen 

riktar in sig på lika mycket. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att det först och främst 

är ledningens engagemang, kunderna och media som är de största påverkande faktorerna till varför 

företag arbetar med CSR. 

 

Ledningens engagemang/Ägarna 

Ledningens engagemang är mycket viktigt enligt Löhman & Steinholtz (2004) då ledningen 

bestämmer och kan kontrollera f retaget. Eftersom det inte r cker att leverera en ”bra” produkt utan 

att den även bör bidra med emotionella faktorer, är det inte hållbart att på sikt låta sina leverantörer 

“slava” f r f retagets framgång. 

 

H&M:s hållbarhetschef menar att de gör vad de kan för att förbättra arbetsvillkoren i 

utvecklingsländerna där de har sina leverantörer. Då de inte äger fabrikerna kan de dock inte göra 

mycket åt fabriksarbetarnas löner, utan vill istället påverka på andra sätt. Detta sker bland annat att 

genom utbilda via kortfilmer, så att arbetarna vet sina rättigheter och kan föra en dialog med 

arbetsgivaren.
169

 Lindex utför även en hel del utbildningar och workshops för de anställda på 

fabrikerna. Utbildningarna tar upp ämnen så som säkerhet, arbetstider och förhållande mellan 

arbetare och management.
170

 KappAhls anser sig själva göra insatser utöver det förväntade. De 

skriver att de exempelvis har ett utbildnings- och träningscenter för kvinnor mellan 18-40 år i 
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Bangladesh som kommer från fattiga förhållanden utan utbildning. Genom träningscentret slussar 

de ut 100 kvinnor om året ut i arbetslivet och på så vis får de ett liv utanför slummen.
171

 

 

H&M, Lindex och KappAhl gör således insatser utöver det förväntade, vilket CSR handlar om. Vi 

anser dock att det går att diskutera hur stor hjälp det ger att främst utbilda till rättigheter genom 

bland annat kortfilmer och workshops. Vi anser att informera arbetarna om deras rättigheter är bra 

men att det kan vara en svag tröst under dåliga arbetsförhållanden. De kan exempelvis ändå tvingas 

jobba övertid, oavsett om de har kunskaper om deras rättigheter eller inte, för att kunna försörja sig 

i nuläget. Vi menar att det samtidigt kan vara svårt för arbetarna att ta till sig denna information, då 

de lever i en helt annan kultur, där många kanske inte vågar ta sådana diskussioner med 

arbetsgivaren, då de är rädda att förlora jobbet om de begär mer. Detta är även något som Löhman 

& Steinholtz (2004) skriver om, att ett samarbete med fackliga organisationer till och med har lett 

till att anställda mördas.  

 

Kunder 

Löhman & Steinholtz (2004) skriver att kunden är en av företagets absolut viktigaste intressenter. 

Att kunderna ses som en primär intressent för samtliga tre företag kan vi se som en självklarhet, 

eftersom kunderna  r de som “f der” f retagen, vilket  ven de flesta teorier f respråkar. D remot  r 

det svårt att veta hur mycket CSR-arbetet verkligen betyder för kunderna och om kunderna är 

beredda att betala extra för kläder som är tillverkade under goda arbetsförhållanden. Vi kan dock 

tänka oss att detta kommer att bli en allt viktigare fråga för kunderna i framtiden, då medvetenheten 

hos konsumenterna ökar, enligt Löhman & Steinholtz (2004), samt att kraven blir högre och kunden 

vill kunna identifiera sig själv med produkten. 

 

Media  

Det var efter medieexponeringen 1997, där det filmats barnarbete i klädföretagens verksamheter, 

som uppförandekoderna tog fart inom klädbranschen
172

. Således kan sägas att det var media som 

införde arbetet med uppförandekoder. Enligt Ronald Mitchells (1997) modell om makt, legitimitet 

och krav, påvisas här att även då H&M och Lindex inte ser media som en primärintressent för 

företaget, har media makt att påverka företaget negativt genom ett vinklat program som når ut till en 

stor publik. Här styrks även Grafstöms (2008) utvecklade intressentmodell, att det finns en 

problematik med att dela in intressenter i primära och sekundära. Exempelvis media som ses som en 
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sekundär intressent men samspelar samtidigt med företagets leverantörer som är en primär 

intressent. 

 

Som tidigare nämnt är H&M de största av de här företagen och det kan vara därför det främst är de 

som har fått ta emot hård kritik av media. Dock anser vi att en granskning av leverantörskedjan i 

H&M:s fabriker formar synen f r hela kl dbranschen och andra f retag “dras med”. Inget f retag 

vill framstå dåligt i media, trots detta valde H&M att inte ställa upp i till exempel Kalla fakta, utan 

istället ger svar på tal genom deras hemsida.  

 

Leverantörer 

Inom CSR har uppmärksamheten, enligt Löhman & Steinholtz (2004), främst koncentrerats till de 

underleverantörer som inte har sin verksamhet i Sverige då produktionen allt oftare läggs ut på 

leverantörer i tredje världen, då detta ger billigare arbetskraft vilket gör företaget mer 

konkurrenskraftigt. Trots att det skapar mindre ansvar för företaget betyder det inte att företaget inte 

har något ansvar alls. 

 

H&M menar att de inte har ansvar för de anställda i Bangladesh då de inte själva äger fabrikerna,
173

 

medan granskningar och många konsumenter anser att det faktiskt ligger i deras ansvar då de  bidrar 

till H&M:s stora framgång. Vid KappAhls deltagande på Fair Trade Center och Rena kläders 

dialogmöte om löner som ägde rum 2011, konstaterade de tillsammans med åtta andra företag att 

företagen har passerat försvarspositionen om att det inte skulle vara deras ansvar att påverka 

lönenivåerna i deras produktionsländer. Det är däremot svårt rent praktiskt hur de ska kunna 

påverka lönehöjningar och att det behövs mer samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika 

bransch- och flerpartsinitiativ. KappAhl anser dock att de inte har för avsikt att styra 

leverantörernas kostnadsstruktur.
174

 I en rapport utgiven av Swedwatch undersöktes två av Lindex 

leverantörer i Indien. Denna visade att lönen inte översteg minimum i länderna. Enligt Lindex 

hemsida tillämpar företaget inte heller levnadslön i dagsläget. Rapporten visar däremot att kraven 

vid Lindex fabriksinspektioner blivit högre med åren.
175

 

 

Vi anser att trots att H&M, KappAhl och Lindex inte äger fabrikerna kan vi tycka att dem borde 

göra mer för deras leverantörer. De har troligtvis en stor möjlighet att påverka landets minimilöner, 
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då nästan 80 procent av Bangladesh exportinkomster kommer från textilindustrin och bara Hennes 

& Mauritz står för en stor del av de procenten
176

. 

 

Vi menar att lägga ut tillverkningen på leverantörsföretag kan vara ett sätt att komma undan 

ansvaret för villkoren i tillverkningen, då f retagen hela tiden “skyller” på någon annan i denna 

fråga, såsom FN:s definition av levnadslön. KappAhl medger att de har passerat försvarspositionen 

om att det inte skulle vara deras ansvar att påverka lönenivåerna i deras produktionsländer, vilket vi 

håller med om. Att det i praktiken kan vara svårt är vi medvetna om eftersom det är en långsam 

process. Trots att H&M upprepade gånger förklarar på sin hemsida att de inte äger några fabriker, 

har de bidragit till att minimilönerna höjts och att de inte kommer att nöja sig utan fortsätter kämpa 

för detta. Detta anser vi visar att H&M på ett seriöst sätt försöker förbättra arbetsvillkoren hos sina 

leverantörer och att de har lyssnat och tagit åt sig av den kritik som media och olika organisationer 

har riktat mot dem.  

 

Enligt Löhman och Steinholtz (2008) är det viktigt att ett företag bidrar till mer gott än ont. Att 

företagen har sin produktion i utvecklingsländer anser vi är till fördel för både företaget och 

leverantörerna. Företaget i Sverige gör större vinst och det skapas många arbetstillfällen i 

leverantörsländerna, främst för utsatta kvinnor. Däremot anser vi att det främst är relationen mellan 

företaget och dess leverantörer där skon klämmer och att det kan bli bättre än vad det är i nuläget. 

 

5.3 CSR-arbetet 

CSR har ingen exakt generisk definition
177

 men går att sammanfattas som det ansvarstagande en 

organisation tar gentemot samhället – utöver lagar och obligationer, i dialog med deras 

intressenter
178

. Ett företag som säger sig arbeta med CSR borde alltså se det som ett arbete de 

frivilligt ägnar sig åt samt att det är en självklarhet snarare än ett måste
179

. Rent praktiskt innebär 

arbetet med CSR att ett företag integrerar sociala, miljömässiga och etiska aspekter samt 

konsumentangelägenheter och mänskliga rättigheter i sin verksamhet
180

. 
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H&M:s syn på CSR är att de frivilligt integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet i 

samarbete med deras intressenter
181

, precis så som Europeiska Kommissionen beskriver det. H&M 

arbetar ständigt för att förbättra sitt sociala ansvarstagande samt hur bilden av det uppfattas, detta 

gör de bland annat genom att årligen publicera en CSR-rapport där de berättar allt de arbetat med 

inom CSR under året
182

. H&M har återkommande gånger uppmärksammats i Kalla Fakta på TV4, 

under hösten 2012 sa de i programmet att de anser att de tar ett stort socialt ansvar samt att de är en 

av de bästa inom klädbranschen att ta sitt sociala ansvar
183

. I empirikapitlet tas det upp att det är 

mycket som inte lever upp till förväntningarna i produktionsländerna hos deras leverantörer och de 

anställda där då de inte får en lön som de kan leva på. 

 

Lindex arbetar med CSR bland annat genom att försöka förbättra miljön och att beakta den 

mänskliga faktorn. Gällande den mänskliga, även kallad sociala, faktorn arbetar Lindex för att 

förbättra arbetsförhållandena för de anställda hos deras leverantörer, de ser även till att det utförs 

utbildningar och workshops för dem. Lindex tar även ett utökat ansvar, något utöver lagar och 

obligationer, de har donerat en stor summa pengar till cancerfonden samt att de engagerar sig i 

skolutbildning för barn i slummen i Bangladesh.
184

 

 

KappAhl strävar efter att vara ett framstående företag som är ett av de bästa inom branschen att 

arbeta med CSR
185

. De sammanfattar sitt CSR-arbete i tre ord; future, friendly och fashion. Future 

står för att de ska bidra till en bättre framtid för planeten, friendly innebär de bygger långsiktiga 

relationer med kunder, medarbetare och leverantörer och fashion innebär att de erbjuder prisvärt 

mode för många på ett ansvarsfullt sätt
186

. Dessa tre ord KappAhl väljer att beskriva sitt CSR-arbete 

med kan kopplas samman med de tre delarna som CSR är uppdelat i; miljö, social och ekonomisk. 

KappAhl, likt H&M och Lindex, tar även de ett utökat ansvar, de har ett utbildnings- och 

träningscenter för kvinnor mellan 18-40 år i Bangladesh, de stödjer hemlösa i Sverige, skänker 

överblivna kläder till hjälporgansationer samt stödjer organisationer och projekt i deras 

produktionsländer
187

. 
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Efter att ha studerat vad dessa tre företag har för vision och definition angående CSR samt hur de i 

praktiken arbetar med det kom vi fram till att Lindex och KappAhl arbetar på ett väldigt likt sätt. 

Deras vision är att alltid inom CSR-arbetet främja framtiden och att det i framtiden ska kunna bli 

bättre inom alla områden, så länge de tar ett steg i rätt riktning hela tiden. H&M ser på CSR precis 

som vi beskrivit det i referensramen, att de frivilligt integrerar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet. Något vi har kunnat konstatera är att H&M ofta får ta kritik i granskningar som till 

exempel Kalla Fakta samt att de sällan försvarar sig själva på ett trovärdigt sätt. Efter att ha studerat 

H&M:s arbete med CSR har vi sett att de står för många goda gärningar, sådana som vi anser är 

utöver vad lagar säger och vad som är förväntat av samhället - som överensstämmer med 

Europeiska kommissionens beskrivning av CSR.  

 

Att de tre företagen vi har undersökt ser CSR som något frivilligt och självklart är något vi 

definitivt kan se, det verkar som om det är något de vill jobba med och inte endast gör för att 

framstå som ett konkurrenskraftigt företag. Detta tycker vi är väldigt viktigt i dagens samhälle, att 

CSR är underförstått och självklart i alla men framförallt stora, företag. Dessa företag hanterar 

CSR-frågan på ett mycket bra sätt och har väldigt goda grundtankar angående det. 

 

Det sociala ansvarstagandet som ett företag tar gentemot de områden som de själva har en direkt 

eller indirekt inverkan på är enligt Brülde (2007) speciellt viktigt. H&M, Lindex och KappAhl 

riktar in sina ansvarsområden mot framförallt människofrågan samt miljön, de områden som de 

definitivt har en inverkan, både direkt och indirekt, på och är något som de kan bidra med kunskap 

och förändring till. Till exempel genom de olika utbildningar alla tre företagen bidrar med är något 

de gör för att bidra med kunskap som i framtiden kommer leda till en betydande förändring.  
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5.4 Sammanfattande tabelljämförelse 

Utifrån vår analys har vi sammanställt en tabelljämförelse över de tre studerade företagen för att 

lättare kunna få en överblick om hur de definierar CSR, vilka uppförandekoder de följer och vad 

företagen gör för samhällsengagemang. 

 

 H&M Lindex KappAhl 

Begrepp CSR CSR CSR 

Definition Frivilligt integrera 

miljömässig och 

social hänsyn i all 

verksamhet och i 

sitt samarbete med 

intressenter 

Agera för goda 

arbetsförhållanden, 

en hållbar miljö, 

god etik och 

mänskliga 

rättigheter 

Agera på ett 

ekonomiskt, 

miljömässigt och 

socialt hållbart sätt 

och skapar mode 

med omtanke om vår 

planet idag och i 

framtiden 

Uppförandekoder Enligt FN:s 

konventioner  

Enligt FN:s 

konventioner  

Enligt FN:s 

konventioner  

Samhälls- 

engagemang  

Utbildning av 

rättigheter genom 

kortfilmer, världens 

största användare 

av ekologisk 

bomull, samarbetet 

med UNICEF där 

de donerar pengar 

Samt donera plagg 

till 

hjälporganisationer.  

Cancerfonden, 

School of Hope, 

miljöprojekt, 

utbildning av 

arbetare 

Utbildning, stödjer 

hemlösa i Sverige, 

donerar kläder till 

hjälporganisationer, 

stödjer projekt och 

organisationer i 

produktionsländerna. 
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Utläst av figuren är att de tre företagen jobbar relativt lika med sitt CSR-arbete, detta kan vara för 

att de följer FN:s konventioner av hur en uppförandekod bör utformas. Samtliga företag engagerar 

sig även i samhällsengagemang och donerar pengar till olika organisationer. 
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6. SLUTSATSER & 

REKOMMENDATIONER 

 

Nedan redovisas våra viktigaste slutsatser som återkopplas till uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor.  Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämnt, att undersöka på vilket sätt och för 

vem tre svenska klädföretag utåt sätt vill visa att de arbetar med CSR, med inriktning på deras 

uppförandekoder. 

 

Alla tre företag som undersöks verkar, enligt oss, bry sig om att arbeta med etiska frågor och ser 

detta som en självklarhet. Det går relativt lätt att få reda på, för den som är intresserad, att kolla upp 

fakta om alla positiva etiska engagemang företagen sysslar med, då de gärna skriver om detta på 

deras hemsida. Gräver vi djupare går det dock att hitta brister om alla tre företagen, bland annat i 

olika granskningar. Dessa brister är däremot svåra att kontrollera, då de kan vara vinklade, vilket 

även företagens presentation av CSR-arbete kan vara. 

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

I enighet med uppsatsen syfte och frågeställningar, har vi tagit reda på vilket sätt de utvalda 

företagen utåt sett vill visa att de arbetar med CSR, genom att granska deras hemsidor. Det vi 

kortfattat kommit fram till är att de granskade företagen arbetar med det sociala ansvaret genom att 

implementera CSR-arbete i sina verksamheter, arbeta med uppförandekoder och genom att 

engagera sig i diverse projekt som främjar samhället. Vi anser att H&M, Lindex och KappAhl tar 

sitt sociala ansvar till en viss del, då de gör mycket utöver det som dem faktiskt måste göra enligt 

lag. De ser till att uppförandekoden följs, donerar stora summor pengar till hjälporganisationer och 

skapar många arbetstillfällen. Att företagen donerar stora summor pengar till välgörenhet är 

självklart betydelsefullt, vi menar dock inte att det är ett sätt för företagen att kompensera ett 

bristande ansvarstagande. Samtliga företag vi har undersökt är stora kedjor, därmed kommer de 

alltid vara utsatta för olika typer av granskningar av samhället. Detta medför att bristerna lyfts fram 

trots att företagen gör mycket bra.  
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Vi har även tagit reda på hur företagens uppförandekoder ser ut och hur de säger sig arbeta med 

dem. De tre utvalda företagen arbetar på relativt liknande sätt med sina uppförandekoder. Samtliga 

koder är baserade på FN:s & ILO:s konventioner och tar upp viktiga områden så som lönefrågor, 

säkerhet, barnarbete och diskriminering. Uppföljning av koden sköts på likartade sätt. H&M och 

Lindex använder sig av externa auditörer medans KappAhl har valt att sköta all kontroll själv. 

Samtliga har även system för åtgärder som bör tas om uppföljningen visar att koden inte följs hos 

en leverantör. 

 

Slutligen har vi sett för vem företagen kan tänkas arbeta med CSR. Dessa tre företag, H&M, 

KappAhl och Lindex arbetar relativt lika med CSR och därmed fann vi att de i stor utsträckning 

riktar in sig till samma typer av intressenter. Detta kan möjligtvis vara eftersom de har samma typ 

av strategi, det vill säga lågkostnadsstrategi. Det vi har kommit fram till är att drivkrafterna bakom 

företagens arbete med CSR i första hand är att tillfredsställa kunderna men även ledningen måste ha 

ett intresse av att arbeta med sociala frågor. Vi har även sett att media är en stor påverkande faktor 

till att företagen satsar på detta och vare sig företagen vill eller inte måste de anpassa sig efter 

kraven från samhället för att överleva på lång sikt.  

 

Storleken och den maktposition detta ger företagen kan möjligen påverka vilken slags relation 

företaget har till dess intressenter. Hade exempelvis ett mindre familjeföretag analyserats hade det 

möjligen funnits ett större intresse för traditioner av personliga relationer till exempelvis 

leverantörer än vad större företag har. Vi har fått uppfattningen av att företag arbetar med socialt 

ansvar både på grund av affärsmässiga skäl samt på grund av den genuina viljan att saker ska gå till 

på ett rättvist sätt gällande hela verksamheten. Detta är dock endast är vår åsikt då det är väldigt 

svårt att säga den exakta anledningen till varför företag gör som de gör, då det kan röra sig om olika 

motiv vid olika tillfällen.  

 

Vi anser att denna uppsats påvisar hur viktigt det är med CSR-arbete, kanske viktigare än många 

tror, inser och har kännedom om.   
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6.2 Våra rekommendationer 

Som vi nämnde tidigare var vår reaktion efter vi hade sett diverse granskningar att vi blev upprörda 

över hur det kunde få gå till på ett sätt att medarbetarna till och med svimmar på jobbet av 

utmattning och stress. Detta fick oss att diskutera om vi skulle sluta handla kläder från företag som 

har produktion i låglöneländer och utbetalar väldigt lite i lön när de samtidigt gör sådan stor vinst 

själva. Vi har dock kommit fram till, med närmare eftertanke, att nästan alla större klädföretag idag 

har sin produktion i låglöneländer. En bojkott innebär endast en försämring för utvecklingen i 

fattiga länder då det skapar många arbetstillfällen, för främst kvinnor. Vi tror absolut att 

arbetsförhållandena kan förbättras, men att det är bättre för utvecklingsländerna än om företagen 

inte hade sytt upp sina kläder där. Sedan är det viktigt att ha i åtanke att det är svårt att jämföra olika 

länder. I länder som Bangladesh bedrivs inte verksamheter på samma sätt och med samma lagar och 

krav som i Sverige, vilket kan göra det svårt för oss i Sverige att sätta oss in i en helt annan kultur. 

 

Efter våra slutsatser av denna uppsats har vi kommit fram till förslag till förbättring för företagen. 

Att ge utbildning till människorna i leverantörskedjan anser vi är bra och att det går i rätt riktning 

men främst på långsikt. Att ändra en hel kultur tar lång tid och en rekommendation är att företagen 

även bör göra något för arbetsförhållandena i nuläget. Något vi kan se som negativt är det faktum 

att de tre företagen alla enbart har krav på lagstadgad minimilön till arbetarna i fabrikerna. En 

minimilön kan ofta vara otillräcklig för att arbetarna skall kunna klara av grundläggande utgifter. 

Det vi anser att företagen skulle kunna göra när det gäller uppförandekoder är att ta starkare 

ställning i lönefrågan. Vår åsikt  r att f retagen inte l ngre kan ”skylla” på svårigheter g llande 

beräkning av levnadslöner, då det finns faktiska beräkningar för detta. Därför anser vi att företagen 

bör införa krav på levnadslön i sina uppförandekoder. Detta anser vi därför att, trots att företagens 

uppförandekoder är baserade på konventioner som behandlar mänskliga rättigheter, följs dessa inte 

fullt ut. I ILO:s konventioner, som alla tre företags uppförandekoder är baserade på, står 

uttryckligen både att minst minimilön skall utbetalas, men även att lönen skall täcka den anställdes 

grundläggande behov. Eftersom detta uppenbarligen inte är fallet, anser vi att levnadslön bör 

implementeras för att på så sätt gå ett steg i rätt riktning gällande de mänskliga rättigheterna. Vi 

anser att det inte är etiskt försvarbart att betala ut en så pass låg lön som företagen faktiskt gör. 

 

För att undvika att intressenterna får en negativ bild av företaget anser vi att det är viktigt att 

företaget berättar om sin verksamhet och är öppna för frågor. Eftersom media har blivit en så pass 
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viktig intressent, anser vi det bättre för företagen att se dessa som en primär intressent och därmed 

ställa upp på intervjuer för att ge befolkningen ett tydligt svar på alla frågor som uppkommer. Att 

exempelvis H&M försvarar sig genom sin hemsida mot kalla faktas granskning förlorar de själva på 

i längden eftersom det inte är alla som går in och läser på deras hemsida.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

En annan, mycket intressant infallsvinkel som väcktes under uppsatsskrivandes gång, hade varit att 

undersöka betalningsviljan hos konsumenter gällande att köpa produkter som är tillverkade under 

goda arbetsförhållanden. En annan tänkvärd fråga är hur stor påverkan media faktiskt har.  Hade vi 

haft mer tid och möjlighet tycker vi även att det hade varit intressant att granska hela 

produktionskedjan.  
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