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Sammanfattning 

 
Syftet med studien har varit att ta reda på hur 20 svenska klädföretag arbetar med CSR. Fokus 

har varit att redogöra för viktiga faktorer och förutsättningar som krävs av företagen för ett 

framgångsrikt CSR-arbete samt att identifiera dessa faktorer och förutsättningar i 

klädföretagens CSR-arbeten för att bedöma dess prestation, det vill säga vilken ambition och 

vilka ställningstaganden de arbetar efter. Avslutningsvis har diskuterats kring vad 

klädföretagens ambitioner och ställningstaganden gällande deras CSR-arbete innebär sett 

utifrån ett intressentperspektiv.  

 

Företagens sociala ansvar utgörs av ett företags miljömässiga, sociala, etiska, filantropiska, 

ekonomiska och juridiska ansvar. Företagen ska stå till svars för sin samhällspåverkan och 

deras sociala ansvar ska sträcka sig utöver ekonomiska och juridiska krav. För att företagen 

ska lyckas med och nå ett framgångsrikt arbete med frågor kring CSR krävs att de identifierar 

ansvarsområden för att vidare kunna definiera vilket ansvar de ska ta och hur det ska hanteras, 

företagens sociala ansvar definieras i samverkan mellan företagen och dess intressenter. 

Klädföretagens arbete med CSR har gett skilda uttryck då de identifierats arbeta inom olika 

ställningstaganden och med olika ambitionsnivå. Tre viktiga faktorer har identifierats som 

största påverkan på ett företags ställningstagande vad gäller deras arbete med CSR, dessa 

faktorer är företagens egen tolkning av deras sociala ansvar, externa påtryckningar samt 

interna faktorer. En förutsättning för att klädföretagen ska kunna bedriva en stabil och lönsam 

verksamhet med ett framgångsrikt CSR-arbete är att de, förutom att beakta de ovan nämnda 

faktorer, har en god relation och för en kontinuerlig dialog med sina intressenter.  
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1. Inledning 

De svenska företagen, däribland de svenska klädföretagen, är centrala ekonomiska 

institutioner i samhället. De svenska klädföretagens uppgift är att leverera produkter som 

samhället efterfrågar samtidigt som de erbjuder människor arbetstillfälle, varför de spelar en 

viktig roll i samhällsutvecklingen.
1
 Klädföretagen anses därmed utgöra en stor del av 

samhället inte minst under de senaste tio åren då den svenska konsumtionen av kläder har 

ökat markant. Många av de svenska klädföretagen lockar idag med nyinkomna plagg varje 

vecka vilket troligtvis kan vara en av många bidragande orsaker till att den svenska 

klädhandeln expanderat.
2
 Klädbutikernas erbjudan om nya kläder varje vecka ökar kundernas 

förväntningar, och efterfrågan på ett stort utbud med nya produkter ökar. Dock finns en 

baksida med den ökande konsumtionen och efterfrågan på kläder. De kläder som finns på 

galgarna i de svenska klädbutikerna har nämligen färdats lång väg, vanligast är att svenska 

kläder idag kommer ifrån Asien, detta för att de svenska klädföretagen väljer att vända sig till 

producenter och leverantörer i utvecklingsländer där produktionskostnaderna är låga.
3
 

Samtidigt som detta gynnar de svenska klädföretagen ekonomiskt genererar 

produktionsverksamheterna både fördelar och nackdelar i utvecklingsländerna. Dels gynnas 

produktionsländerna till viss del då klädproduktion skapar arbetstillfällen i 

utvecklingsländerna och ger på så sätt ekonomisk tillväxt.
4
 Dock drabbas de samtidigt av 

sociala och miljömässiga problem då verksamheterna i produktionsländerna styrs av betydligt 

sämre arbets- och miljölagstiftningar än i Sverige vilket många gånger leder till oacceptabla 

arbetsförhållanden där det är mer regel än undantag att arbetarna drabbas av jobbrelaterade 

sjukdomar på grund av stora brister i arbetsmiljön. Vanligt förekommande på arbetsplatserna 

är också sexuella trakasserier, fackföreningsmotstånd, diskriminering och barnarbete.
5
 Även 

den omgivande miljön drabbas av textilindustrin då tillverkningsprocessen är otroligt 

resurskrävande vad gäller framförallt användande av vatten. Kemikalier används även i stor 

utsträckning vid textilproduktionerna vilka till viss del finns kvar i plaggen och till viss del 

förs ut i avloppsvattnet och förorenar floder, grundvatten och åkermark.
6
 De svenska 

klädföretagens verksamheter har stort inflytande och påverkar i stor utsträckning delar av sin 

omgivning vilket lett till ett samhälleligt ifrågasättande av hur de bedriver sina verksamheter. 

Förhållandena som klädföretagen skapar har lett till stor debatt om vilket ansvar de svenska 

klädföretagen har i sammanhanget och det var på slutet av 1990-talet som debatten om 

företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility - CSR), kom igång ordentligt i 

Sverige.
7
 

 

Företagens sociala ansvar, CSR, handlar om att företagen ska stå till svars för sin 

samhällspåverkan och ta socialt ansvar inom ett antal ansvarsområden som sträcker sig utöver 

de ekonomiska och juridiska kraven som ställs på företagen.
8
 Men klädföretagens sociala 

ansvarstagande handlar inte bara om företagen, deras intressentgrupper är också intresserade 

av hur mycket ansvar de tar. I och med att de sociala och miljömässiga problemen kring 

klädindustrin blir allt mer uppmärksammade i samhället och i och med miljöfrågans 

                                                
1 Grafström et al. (2008:16) 
2 Rena Kläder (2010) 
3 Grafström et al. (2008:16) Engvall (2008) 
4 Engvall (2008), Kennberg (2008) 
5 Kennberg (2008) 
6 Engvall (2008) 
7 Kennberg (2008) 
8 Carroll & Buchholtz (2006), Grafström et al. (2008:43), Löhman & Steinholtz (2003:16–17), European 

Commission (2009), Wood (1991) 
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utveckling har klädföretagens intressenter blivit mer medvetna vilket resulterat i högre krav 

och förväntningar på företagen vad gäller deras sociala ansvar. Idag räcker det inte att 

klädföretagen är lönsamma, följer lagen och erbjuder bra produkter det krävs även att de tar 

ansvar för sin samhällspåverkan och tar sitt ansvar utanför företagets gränser.
9
 Begreppet CSR 

är idag relativt välkänt och allt fler svenska klädföretag arbetar idag med CSR och då främst 

med sociala frågor som är en väldigt stor del inom klädbranschen. Denna studie ämnar studera 

hur svenska klädföretag arbetar med CSR, vad som krävs samt vad det innebär. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur svenska klädföretag arbetar med CSR. För att 

operationalisera detta övergripande syfte ligger fokus i att redogöra för vilka faktorer som 

krävs av företagen samt vilka förutsättningar som anses viktiga för att klädföretag ska kunna 

ha en hög ambitionsnivå samt ett framgångsrikt CSR-arbete. Vidare syftar studien till att söka 

identifiera dessa faktorer och förutsättningar i klädföretagens CSR-arbete för att få fram 

vilken ambition och vilka ställningstaganden de arbetar efter. Avslutningsvis kommer 

redogöras för vad klädföretagens ambitionsnivåer och ställningstaganden gällande CSR 

innebär sett ur ett intressentperspektiv.  

 

2. Vilken ambitionsnivå och vilka ställningstaganden har svenska klädföretag i sitt arbete med 

CSR? 

3. Vad kan förklara de svenska klädföretagens ambitionsnivåer och ställningstaganden 

gällande CSR och vad leder detta till?  

 

2. Metod 

Det övergripande syftet med studien är att ta reda på hur svenska klädföretag arbetar med 

CSR samt vilka likheter och skillnader som kan identifieras i deras arbete, därför har fokus 

riktats mot den informationen som finns tillgänglig på klädföretagens hemsidor. I och med 

detta gavs möjlighet att undersöka ett större antal klädföretag vilket ger möjlighet att kunna 

urskilja likheter och skillnader. I detta avsnitt ges en ingående redogörelse för hur 

urvalsprocessen och datainsamlingen gått till även hur materialet har bearbetats och 

analyserats.  

 

2.1. Urval och datainsamling 

Viktigt att tänka på vid urvalet av det empiriska datamaterialet är att det som samlas in ska 

belysa det syfte och de frågeställningar som satts upp för studien.
10

 Det insamlade 

datamaterialet bör kunna ge det studerade området en så fullständig bild som möjligt.
11

 Det 

finns flera sätt för hur urvalet av information för kvalitativa undersökningar kan gå till, 

generellt sätt finns inga speciella regler för urvalet. Vanliga sätt för insamling av datamaterial 

inom kvalitativa studier är bland annat genom att använda befintliga dokument och texter, 

självrapporteringar, observationer eller intervjuer.
12

 Vilken datainsamlingsteknik som väljs 

beror på vad som kan uppfylla syftet bäst och som kan ge svar på studiens frågeställningar, 

detta ställt i förhållande till den tid och resurser som finns till förfogande.
13

 Vid kvalitativa 

                                                
9 Löhman och Steinholtz (2003:47–48) 
10 Johannessen & Tufte (2003:86), Svenning (2003:99) 
11 Johannessen & Tufte (2003:84), Patel & Davidson (2003:64) 
12 Johannessen & Tufte (2003:83-83+87-88), Patel & Davidson (2003:63–64), Svenning (2003:99+110) 
13 Patel & Davidson (2003:63+65) 
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undersökningar görs ett selektivt urval av studieobjektet där meningen är att ta fram mycket 

information om ett begränsat antal informanter (i detta fall klädbutiker).
14

  

 

Studien syftar till att ta reda på hur svenska klädföretag arbetar med CSR genom att försöka ta 

reda på vilken ambitionsnivå och vilka ställningstaganden de arbetar efter samt vad detta 

innebär sett utifrån ett intressentperspektiv. För att kunna få en förståelse för detta önskades 

ett stort urval för att kunna jämföra de olika klädföretagens arbete. Genom en sådan 

jämförande studie ges möjlighet att se till skillnader och likheter mellan klädföretagens CSR-

arbete. Fördelarna med detta är att det öppnar för diskussion om eventuella skillnader mellan 

klädföretagens CSR-arbete och på så sätt kan en förståelse skapas samt att det ger en vidare 

diskussion när deras CSR-arbeten ställs mot ett intressentperspektiv. Fokus vid urvalet har 

varit att identifiera alla de svenska klädföretag som författaren har kännedom om, detta 

gjordes genom en brainstorming och resulterade i 31 svenska klädföretag. Varför just dessa 

klädföretag valts ut är dels för att författaren sedan tidigare har kännedom om dem och för att 

de är väletablerade i branschen och finns i stort sett överallt i Sverige. Första steget efter urval 

fokuserades till att ta reda på mer om företagen samt att identifiera information om deras 

CSR-arbete utifrån vartdera klädföretagets hemsida. En del av de utvalda klädföretagen 

visade sig ingå i större koncerner och hänvisar sitt arbete gällande CSR till koncernens CSR-

arbete. Detta innebär att hela koncernens CSR-arbete skulle behöva inkluderas i analysen och 

på grund av detta kunde konstateras att urvalet då skulle bli för stort i förhållande till den tid 

och resurser som funnits till förfogande. För att få ett mer hanterbart material genomgick de 

utvalda klädföretagen därför ytterligare en urvalsprocess. Under urvalsprocessen togs beslut 

om att analysen skulle göras på företagsnivå för att underlätta analysarbetet och företag 

tillhörande en större koncern valdes därför bort.  Den andra urvalsprocessen resulterade 

därmed i att 20 utvalda klädföretag återstod för vidare analys i denna studie. De flesta av 

dessa 20 svenska klädföretag har butiker och försäljning även i andra länder runtom i världen 

och alla varierar i omfattning med allt från ca 100 medarbetare upp till 76 000 medarbetare, 

och med omsättningar från ca 300 MSEK upp till 118 697 MSEK.
15

 För en mer översiktlig 

presentation av de 20 klädföretagen se bilaga 1. Det datamaterial som inhämtats för 

bearbetning och analys är direkt hämtat från respektive företags hemsida. Den information 

som används innehåller en beskrivning och presentation av företagets CSR-arbete och är 

skrivet av företagen själva. Omfattningen på informationsmaterialet inhämtat från hemsidorna 

skiljer sig avsevärt mellan företagen. En del företag har en mycket omfattande beskrivning av 

deras CSR-arbete både på hemsidan och även i länkade dokument och rapporter, andra har 

informationen tillgänglig direkt på hemsidan. Majoriteten av klädföretagen har en mycket 

begränsande information om sitt CSR-arbete och i vissa fall saknas information helt.
16

 

 

2.2. Kvalitativ dataanalys 

Kvalitativ dataanalys utgår i regel från data i textform.
17

 Fokus för denna studie är att ta reda 

på hur klädföretag arbetar med CSR med utgångspunkt från information från respektive 

klädföretags hemsidor. Syftet är att ta reda på vilken ambitionsnivå och vilka 

ställningstaganden de arbetar efter samt att ta reda på vad detta innebär sett ur ett 

intressentperspektiv. För att uppnå detta syfte har en kvalitativ dataanalys valts som 

metodansats med syfte att analysera den skriftliga informationens meningsinnehåll utifrån ett 

                                                
14 Johannessen & Tufte (2003:83–84), Svenning (2003:110)  
15 Bilaga 1. 
16 Ibid.  
17 Johannessen & Tufte (2003:105), Patel & Davidson (2003:118) 
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antal kategorier hämtade från studiens teori.
18

  Meningsinnehåll, också kallat innehållsanalys, 

som analysteknik används framförallt när syftet med en studie handlar om att analysera texter 

och/eller dokument.
19

  

2.2.1. Databearbetning och analys 

Analysprocessen inom kvalitativ analys är den process där datamaterialet systematiskt 

undersöks och bearbetas för att nå fram till ett resultat.
20

 Det finns en mängd anvisningar, 

riktlinjer och processer för hur en kvalitativ dataanalys kan genomföras, dock finns inga 

absoluta regler eller en bestämd metod för hur data ska bearbetas förutom att de data som 

finns ska representeras på ett rättvisande sätt samt kommuniceras utifrån studiens syfte.
21

 

Analysarbetet för denna studie har framförallt följt Johannessen & Tuftes struktur för analys 

av meningsinnehåll, men även med influenser från andra metodforskares strukturer och tips.
22

 

 

För att göra kvalitativt datamaterial analyserbart och för att underlätta analysprocessen är det 

vanligt att i första hand systematisera datamaterialet för att vidare kunna tolka och analysera 

det. Vanligt är att datamaterialet bland annat systematiseras med hjälp av kodord som sedan 

organiseras in i kategorier vilket har valts att göra i denna studie.
23

 Det är studiens syfte och 

frågeställningar som varit styrande för valet av koderna och kategorierna.
24

 I denna studie har 

valts att systematisera och analysera datamaterialet med hjälp av koder och kategorier som 

hämtats från den valda teorin vilket innebär att analystekniken bygger på deduktiva principer, 

det vill säga att verktygen som används vid analysen utarbetats/identifierats från en teori.
25

 

Vid kodning har viktiga element kunnat identifieras i texten och kodningen har därmed verkat 

för att upptäcka och organisera informationens meningsinnehåll i enlighet med bestämda 

principer.
26

 Genom kodningen har datamaterialet minskat då endast den informationen som är 

relevant i förhållande till syftet strukturerats och organiserats.
27

 Datamaterialet har på detta 

sätt blivit mer lättillgängligt för vidare bearbetning och analys.
28

  

2.2.1.1. Teoretisk utgångspunkt för databearbetning och analys 

För att underlätta inför analysarbetet har de olika perspektiven på CSR ombildats till fyra 

koder. Dessa fyra koder är följande; Socialt och etiskt ansvar, Miljöansvar, Välgörenhet och 

Intressentdialog. Varför just dessa koder har valts ut är på grund av att det är dessa som anses 

vara de viktigaste aspekterna gällande företagens sociala ansvarstagande samt att 

intressentdialogen tycks vara den viktigaste förutsättningen för att företagen ska nå ett 

framgångsrikt CSR-arbete. De tre första koderna utgår ifrån en del av de olika 

ansvarsområdena som ett företags ansvar utgörs av. De etiska och sociala ansvarsområdena 

har slagits ihop till en kod på grund av att dessa ansvarsområden ofta är nära 

sammankopplade då det etiska ansvaret ofta inkluderas i det sociala. Den sista koden, 

intressentdialog, utgår från intressentteorin men fokuseras främst på själva dialogen mellan 

företagen och dess intressenter. Dessa koder har använts för att strukturera och analysera 

klädföretagens CSR-arbete gällande deras sociala och etiska arbete, miljöarbete, 

                                                
18 Johannessen & Tufte (2003:109) 
19 Watt Boolsen (2007:93) 
20 Fejes & Thornberg (2009:32) 
21 Fejes & Thornberg (2009:32), Patel & Davidson (2003:120) 
22 Johannessen & Tufte (2003:109–115) 
23 Johannessen & Tufte (2003:106+109), Svenning (2003:160) 
24 Watt Boolsen (2007:93) 
25 Watt Boolsen (2007:89) 
26 Fejes & Thornberg (2009:33), Johannessen & Tufte (2003:109–111), Watt Boolsen (2007:89) 
27 Fejes & Thornberg (2009:33), Johannessen & Tufte (2003:109–111) 
28 Johannessen & Tufte (2003:106+109-111) 
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välgörenhetsarbete samt dialog med intressenterna. Resultatet från kodningen har sedan 

kategoriserats in i olika kategorier som också identifierats från teorin. Kategorierna som 

använts är Reaktiv, Defensiv, Receptiv och Proaktiv, en förklaring för innebörden av dessa 

ges i avsnitt 4.3. Bedömning av företags prestation. Vidare har systematiseringen resulterat i 

en tabell, resultatet har sedan analyserats och diskuterats mer djupgående utifrån ett 

intressentperspektiv. Läs mer om de teoretiska perspektiven i avsnitt 4. Teoretiskt ramverk.  

 

2.3. Validitet och reliabilitet 

Viktigt att beakta inom vetenskapliga studier är undersökningens validitet och reliabilitet, 

vilket handlar om undersökningens kvalitet och tillförlitlighet. Studiens validitet, det vill säga 

kvalitet, handlar således om att den metod som använts för studien verkligen undersöker det 

som studien avser undersöka.
29

 Validiteten inom en kvalitativ studie gäller för hela 

forskningsprocessen vilket innebär att god validitet ska eftersträvas inom samtliga delar av 

studien.
30

 För att uppnå en hög validitet i denna studie har studiens alla delar utgått från syftet, 

det vill säga att syftet har genomsyrats i hela studien, detta för att kunna försäkra att studien 

undersöker det som den avser. Metoden som använts i denna studie har noga valts ut för att 

kunna samla in empiri relevant för studiens syfte. Teorin kopplar till syftet och vidare har de 

data som samlats in analyserats utifrån den valda teorin vilket visar på koppling mellan teori 

och empiri. 

 

Vanligt problem inom samhällsvetenskapliga studier handlar om att kunna uppnå en hög 

tillförlitlighet i en studies mätningar, detta på grund av att det finns många faktorer som kan 

påverka studiens undersökning. Reliabiliteten handlar om att data som använts är tillförlitlig 

samt att den har samlats in och bearbetats på ett tillförlitligt sätt.
31

 Informationsmaterialet till 

denna studie har samlats in från respektive klädföretags hemsidor, för att uppnå tillförlitlighet 

och trovärdighet i denna studie har inga undantag gjorts gällande informationsinsamlingen, 

det vill säga inget extra material eller material från andra platser än hemsidorna har använts. 

Vidare har materialet bearbetats och analyserats på ett likvärdigt sätt utifrån koder och 

kategorier hämtade från studiens teori. Diskussionen och slutsatserna är väl underbyggda och 

återkopplar till syftet vilket också visar på tillförlitlighet och trovärdighet.   

2.3.1. Metodreflektion 

Studien baseras på informationsmaterial inhämtat från respektive klädföretags hemsidor. 

Empirin har kopplats till teorin genom koder och kategorier hämtade från teorin som har 

använts i analysarbetet. Eftersom informationsmaterialet endast inhämtats från företagens 

hemsidor har vissa bitar inte kunnat analyseras på ett djupare plan, framförallt vad gäller de 

externa påtryckningarna på företagen. Informationsmaterialet har många gånger varit 

begränsande och i vissa fall helt frånvarande vilket gjort analysarbetet svårt. De företag som 

inte haft någon information tillgänglig har antagits inte ha något CSR-arbete, dock kan detta 

inte med säkerhet sägas då företagen kan ha intern information gällande deras CSR-arbete.  

Men för att analysen skulle gå lika till för alla företagen har endast information som funnits 

tillgänglig på respektive klädföretags hemsida använts.    

 

                                                
29 Svenning (2003:63), Patel & Davidson 2003:99) 
30 Patel & Davidson (2003:102–103) 
31 Svenning (2003:63) 
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3. Empirisk bakgrund  

I detta avsnitt ges en bakgrund och förklaring till hur begreppet CSR växt fram samt hur 

begreppet har utvecklats till nya perspektiv. Denna empiriska bakgrund är nödvändig för att 

förstå de olika perspektiven på CSR som redogörs för i teoriavsnittet.  

 

3.1. CSR – Företagens sociala ansvar 

Corporate Social Responsibility (CSR) översätts till ”företagens sociala ansvar” på svenska 

och är ett mycket omdebatterat begrepp.
32

 Debatten kring CSR har pågått i närmare 30 år på 

grund av att begreppet saknar en tydlig definition av vad det innebär och omfattar.
33

 Archie B. 

Carroll är en omtalad CSR forskare som på 1970-talet definierade CSR begreppet genom att 

bryta ner begreppet i fyra ansvarsområden. De fyra ansvarsområdena fokuserar på det ansvar 

ett företag kan ha och är definierade som ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar 

och filantropiskt ansvar. Ett företags totala sociala ansvar utgörs av uppfyllandet av samtliga 

ansvarsområden.
34

 Carrolls definition av CSR utesluter i stort ett miljömässigt ansvar men i 

och med att diskussionen kring miljöfrågan stigit allt högre på dagordningen har miljöansvar 

idag blivit en av de mest pådrivande aspekterna i företagens CSR-arbete. Fokus inom 

företagens ansvar riktas därmed i allt större utsträckning till miljömässiga aktiviteter inom en 

verksamhet och hur företagen bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling.
35

 Under senare år 

förklaras begreppet CSR ha växt fram genom en tolkning från tre olika områden; hållbar 

utveckling, företagens ansvar gentemot dess intressenter och samhället samt hur företagen ska 

skötas som organisation.
36

 Således omfattar begreppet CSR även sociala och miljömässiga 

aspekter av företagens verksamhet där målet med ett företags CSR-arbete är att bidra till att 

uppnå en hållbar utveckling i samhället.
37

 Begreppet CSR inbegriper därmed ett företags 

miljömässiga, sociala, etiska, filantropiska, ekonomiska och juridiska ansvar där företagen ska 

stå till svars för sin samhällspåverkan och där deras sociala ansvar ska sträcka sig utöver de 

ekonomiska och juridiska kraven som ställs på dem.
38

 Detta innebär i korta drag att företagen 

ska ta socialt- och miljömässigt ansvar, ta etiskt riktiga beslut, ägna sig åt filantropiskt 

givande, vara lönsamma och följa gällande lagstiftning.
39

 För en mer utförlig beskrivning av 

ansvarsområden se avsnitt 4.1. Ansvarsområden inom CSR.   

 

Under 1980-talet börjar CSR utvecklas och nya begrepp dyker upp och uppmärksammas, 

bland annat Corporate Social Performance (CSP), det vill säga företagens sociala prestation, 

och Corporate Social Responsiveness (CSR), företagens sociala anpassningsförmåga. I detta 

läge brukar lämpligen begreppen ges benämningen CSR1 (Corporate Social Responsibility) 

och CSR2 (Corporate Social Responsiveness) för att undvika hopblandning.
40

 Anledningen till 

att uppmärksamheten riktades mot nya begrepp var framförallt för att forskarna började 

intressera sig för företagens agerande och utförande gällande frågor kring CSR, vilka i stor 

utsträckning utelämnats inom begreppet CSR1.
41

 CSR1 fokuserar främst på föreställningen 

                                                
32 Grafström et al. (2008:27), Löhman & Steinholtz (2003:16) 
33 Carroll (1991) (1999), Grafström et al. (2008:15+27), Löhman & Steinholtz (2003:16), Jamali (2008),  
34 , Carroll (1979), Carroll & Buchholtz (2006), Carroll (1991), Carroll (1999) 
35 Grafström et al. (2008:164) 
36 Löhman & Steinholtz (2003:16–17), Grafström et al. (2008:43) 
37 Hassel (2008:19) 
38 Carroll & Buchholtz (2006), Grafström et al. (2008:43), Löhman & Steinholtz (2003:16–17), European 

Commission (2009), Wood (1991) 
39 Ibid. 
40 Carroll (1991) (1999) 
41 Carroll (1991), Kobeissi & Damanpour (2009) 
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kring företagens förpliktelse att ta socialt ansvar. CSR2 lyfter fram företags agerande, aktivitet 

och anpassningsförmåga. CSP lyfter fram agerande, utförande samt företagens prestanda med 

främsta fokus på resultat. Företagens sociala prestation (CSP) omfattar båda de tidigare 

begreppen samt andra välgörande aktiviteter utförda av företagen.
42

  

 

Under senare år har flera forskare byggt vidare på framförallt konceptet gällande företagens 

sociala prestation (CSP) och utvecklat flera CSP modeller.
43

 Samtliga forskare, förutom 

Clarkson, baserade sina CSP modeller och metoder på koncept rörande CSR1 och CSR2, det 

vill säga med fokus på företagens sociala ansvar och anpassning.
44

 Clarkson hävdar dock att 

dessa modeller väcker frågor så som socialt ansvar för vem eller vilka och angående vad eller 

socialt presterande bedömt av vem och menar att det saknades ett perspektiv för att kunna 

bedöma och analysera ett företags prestation i de tidigare modellerna.
45

 Clarkson föreslår 

därmed att om företagens sociala ansvar ställs mot ett intressentperspektiv tydliggörs vilka de 

sociala medlemmarna är för ett företag, och att det är för intressenterna företagen ska visa 

socialt ansvar. Han menar att en god relation mellan företaget och dess intressenter är en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete med CSR. Utifrån detta konstaterar Clarkson att 

företags sociala prestation (CSP) bäst analyseras och bedöms genom ett ramverk som baseras 

på hur företag hanterar sina intressentrelationer. Clarkson använder alltså ”stakeholder 

theory”, svenskt översatt till intressentteorin, som ramverk för att ge en föreställning kring 

och förståelse för frågor och problem kopplat till företagens sociala ansvar (CSR).
46

 

Intressentteorin redogörs för mer ingående i avsnitt 4.2. Intressentteorin.  

 

4. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket som valts för denna studie bygger på olika perspektiv på CSR, 

företagens sociala ansvar. Avsnittet börjar med en redogörelse och ingående beskrivning av 

de olika ansvarsområdena inom CSR. Dessa har tidigare nämnts i den empiriska bakgrunden 

och förstås utifrån detta som viktiga faktorer som krävs för ett framgångsrikt CSR-arbete, 

varför dessa valts att redogöras för djupare. Vidare presenteras intressentteorin med fokus på 

framförallt intressentdialog som, enligt den empiriska bakgrunden, visat sig vara en viktig 

förutsättning för ett framgångsrikt CSR-arbete och betydande för att kunna bedöma företagens 

prestation. Avslutningsvis redogörs för hur företagens prestation bedöms, det vill säga hur 

klädföretagens ambitionsnivå och ställningstagande kan urskiljas utifrån Clarksons koncept 

om företagens sociala prestation.       

 

4.1. Ansvarsområden inom CSR 

Här redogörs för de ansvarsområden som ett företags sociala ansvar utgörs av, det vill säga 

det sociala, miljömässiga, etiska, filantropiska, ekonomiska och juridiska ansvaret. Det etiska 

ansvarsområdet kan många gånger blandas ihop eller helt enkelt inkluderas i det sociala 

ansvarsområdet då de är nära sammankopplat. Även det filantropiska ansvaret kan riktas mot 

ett socialt och etiskt ansvar då det filantropiska givandet i många sammanhang fokuseras på 

projekt där sociala och etiska frågor är i fokus. I beskrivningen av de olika ansvarsområdena 

som ingår i ett företags sociala ansvar nedan kommer dessa dock att redogöras för var för sig. 

För företagens ekonomiska och juridiska ansvar ges en gemensam förklaring. 

                                                
42 Carroll (1991), Kobeissi & Damanpour (2009), Wood (1991) 
43 Carroll (1999), Clarkson (1995), Wartick & Cochran (1985), Wood (1991) 
44 Clarkson (1995), Wood (1991), Wartick & Cochran (1985), Carroll (1979) 
45 Carroll (1991), Clarkson (1995), Jamali (2008) 
46 Clarkson (1995), Jamali (2008) 
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4.1.1. Socialt ansvar 

I Europa och Sverige regleras företagens sociala ansvar av lagar som i första hand handlar om 

företagets anställda men också hanteringen av leverantörer och underleverantörer genom hela 

produktionskedjan. Det grundläggande sociala ansvaret som företagen måste ta är ansvar för 

de anställda vilket bland annat innebär att de måste uppfylla krav gällande arbetsrätt och 

kollektivavtal. Viktiga områden som företagen bör beakta när det handlar om ansvar för de 

anställda är bland annat, tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, löner, övertid, arbetstid och 

i goda relationerna mellan ledning och anställda. Företagen bör införa strategier och 

uppföranderegler, också kallat uppförandekod, som ska gälla inom hela företaget och som 

även måste följas av deras leverantörer.
47

 En uppförandekod är en policy, antagen av 

företaget, innehållande de sociala, etiska och i vissa fall miljömässiga riktlinjer som ska följas 

både av företaget och av deras leverantörer. Detta innebär att företagens ansvar gällande även 

de övriga områdena måste vara definierade när företagets uppförandekod upprättas. 

Företagens uppförandekoder bygger främst på ILO:s grundläggande konventioner om 

arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet och på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.
48

 

Utöver dessa lagstadgade krav, gällande i första hand de anställda, väljer en del företag att 

utöka sitt sociala ansvarstagande inom andra områden. Ett utökat ansvar kan ofta vara riktat 

mot ett mer globalt spektrum vilket innebär ett större ansvar gentemot affärsverksamheten 

utanför Sverige. Detta handlar bland annat om granskning av strategin med uppförandekoder 

och kontroll av dem. Idag har många företag utarbetat ett kontrollsystem med fokus att 

inspektera leverantörerna, vilket kan göras av företaget själv eller med hjälp av externa 

revisorer. Det är vanligt att kontrollerna skiljer sig åt, även resultaten brukar se annorlunda 

ut.
49

 I ett utökat socialt ansvarstagande och engagemang kan ofta också etiska och välgörande 

ansvar inkluderas. 
50

 

4.1.2. Miljöansvar 

I stora drag handlar företagens miljöansvar om att minimera företagets miljöpåverkan. Ett 

företags grundläggande miljöansvar innebär att de måste följa de nationella 

miljölagstiftningarna. För att kunna införa ett miljöarbete bör företagen kartlägga och 

identifiera de viktigaste miljöaspekterna som är relevanta för verksamheten utifrån 

miljölagstiftningen, även lokala myndigheters krav bör tas i beaktande vid kartläggningen och 

identifieringen av företagets miljöaspekter. Ett företags utökade miljöansvar kan visas genom 

att företagen utformar en miljöpolicy och/eller inför miljömål inom verksamheten. Ett utökat 

miljöengagemang kan också kopplas samman med välgörande arbete genom att sponsra 

miljöprojekt eller liknande antingen lokalt eller globalt.
51

   

4.1.3. Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret saknar tvingande inslag, däremot förväntas att företagen ska agera i 

enlighet med samhällets normer. Ett företags etiska ansvar är därmed det som är förväntat av 

samhället, det vill säga de normer, standarder och förväntningar som samhället anser vara 

rättvisa och rimliga, även anställdas förväntningar ingår i dessa. Företag förväntas ta etiskt 

riktiga beslut.
52

 

                                                
47 Larsson (2008:44) 
48 Kennberg (2008) 
49 Kennberg (2008) 
50 SIS (2005:19–23) 
51 SIS (2005:27) 
52 Carroll & Buchholtz (2006), Carroll (1991) 
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4.1.4. Filantropiskt ansvar 

Filantropiskt ansvar handlar om att företagen förväntas vara goda medborgare 

(företagsmedborgare) och innebär därmed att företagen bör ägna sig åt filantropiskt givande 

det vill säga välgörenhet av olika slag.
53

 Välgörenhetsarbete innebär att ge bidrag i antingen 

ekonomisk eller materiell form till olika välgörande ändamål. Det kan bland annat handla om 

att företagen ekonomiskt sponsrar och stödjer konst, kultur och/eller sport evenemang, olika 

föreningar eller projekt. Företagen kan också bidra med sina resurser genom till exempel 

volontärarbete eller liknande. Det finns inget lagkrav på företagen att de ska ägna sig åt 

filantropiskt givande, detta är helt upp till vart och ett av företagen att själva ansvara för vad 

de anser sig kunna bidra med. Volontärarbetet kan ske både på lokal eller global nivå.
54

   

4.1.5. Ekonomiskt och juridiskt ansvar 

Ett företags ekonomiska ansvar innebär att företaget ska vara lönsamt, det vill säga att 

företagen ska sälja produkter och tjänster som konsumenterna efterfrågar och behöver men till 

ett rimligt pris där de samtidigt går med vinst i processen. Det handlar om att företagen ska 

bedriva en lönsam verksamhet och samtidigt upprätthålla stark konkurrenskraft och 

effektivitet. Dock måste företagen i första hand, som grundläggande ansvar, alltid följa 

gällande lagar och förväntas uppnå sina ekonomiska mål inom de juridiska ramarna.
55

  

 

4.2. Intressentteorin 

Freeman, R.E. var först med att mynta intressentperspektivet och formade intressentteorin 

under 1980-talet. Idag är intressentteorin omtalad och använd av många, framförallt inom 

CSR konceptet och då främst vid bedömning av företagens sociala prestation.
56

 Företagens 

relation till dess intressenter är nödvändig att beakta för att kunna urskilja och få förståelse för 

deras ambitionsnivå och ställningstagande gällande deras CSR-arbete.
57

 Ett företags 

intressenter är de grupper och personer som har ett intresse i företagens aktiviteter tillexempel 

vad gäller deras produkter eller finansiering i företaget.
58

 Företagens intressenter definieras 

också som individer eller grupper som kan påverka eller påverkas av företagets 

verksamheter.
59

 Grundpremissen som intressentteorin utlyser är att företag måste 

tillfredsställa sina intressenters behov för att kunna främja sin sociala prestation och kunna 

försäkra sig om en långsiktig överlevnad med en stabil och lönsam verksamhet.
60

 Utmaningen 

för företag handlar därmed om att hantera sina intressenters krav och förväntningar och alltså 

kunna försäkra sig om att dess primära eller också kallat direkta intressenter uppnår sina mål 

samtidigt som alla andra intressenters förväntningar och krav också är tillfredställda.
61

 Om ett 

företag skulle misslyckas med att tillfredställa sina intressenter, i huvudsak de primära 

intressentgrupperna, kan det resultera i att en eller flera av de otillfredsställda 

intressentgrupperna drar sig ur företagets system och avslutar samarbetet. Enligt 

intressentteorin förklaras detta vara slutet för ett företag, då ett företag förlorar en betydande 

intressentgrupp resulterar det i att företaget inte kan fortsätta bedriva koncernen.
62

 Det är i 

                                                
53 Ibid. 
54 SIS (2005:23) 
55 Carroll & Buchholtz (2006), Carroll (1991), SIS (2005:13-14) 
56 Lim et al. (2005) 
57 Clarkson (1995), Jamali (2008) 
58 Carroll (1991), Clarkson (1995) 
59 Lim et al. (2005), Kobeissi & Damanpour (2009), Freeman (1984), Löhman & Steinholtz (2003:129), Larsson 

(2002:65)  
60 Kobeissi & Damanpour (2009), Ljungdahl (2008:29), Clarkson (1995) 
61 Carroll (1991) 
62 Clarkson (1995) 
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samverkan mellan företagen och dess intressenter som företagens sociala ansvar definieras, en 

god relation och en kontinuerlig dialog mellan företagen och dess intressenter är därmed en 

förutsättning för att företagen ska kunna bedriva en stabil och lönsam verksamhet och för att 

kunna nå ett framgångsrikt CSR-arbete.
63

  

4.2.1. Intressentdialog 

Oavsett vilket ställningstagande företagen har till sitt samhällsansvar bör de fundera på den 

kommunikativa responsen som krävs, det vill säga hur de ska kommunicera sitt arbete och 

tillvägagångssätt på ett trovärdigt sätt till omgivningen och dess intressenter. Vanligast är att 

företag beskriver sitt CSR-arbete genom att publicera hållbarhetsredovisningar, separat eller 

inkluderat i årsredovisningen, men detta kan även göras på andra sätt till exempel via 

företagets hemsida eller liknande. Att publicera en hållbarhetsredovisning är idag helt 

frivilligt, dock ökar företagets trovärdighet hos intressenterna om de redovisar information 

kring sitt CSR-arbete.
64

 Viktigt för företagen att tänka på är dock att inte enbart betona vikten 

på enkelriktad information till sina intressenter där de presenterar sitt CSR-arbete, det vill 

säga envägskommunikation. Det krävs även en dubbelriktad kommunikation där 

intressenterna får möjlighet att delge sina synpunkter på verksamheten samt möjlighet till att 

föra en diskussion. Utnyttjar företagen en dubbelriktad kommunikation blir dialogen med 

intressenterna ett verktyg för utveckling av företagen samt för att bygga förtroende. En dialog 

mellan företagen och dess intressenter ger, förutom utveckling och lärdom för framtiden, 

också möjlighet att utveckla långsiktiga relationer dem emellan.
65

 För att företagen ska veta 

vilka intressenter de bör integrera med krävs att en intressentanalys genomförs där alltså de 

viktigaste intressenterna identifieras.
66

 Frågor som företag bör ställa sig och redogöra för i 

detta läge är bland annat vilka företagets intressenter är, vilken deras funktion är i företagets 

system, vilka möjligheter och utmaningar företagets intressenter bistår med, vilket socialt 

ansvar företaget har för sina intressenter samt vilka strategier, ageranden och beslut som ska 

tas för att hantera intressenternas krav och förväntningar.
67

 Det är först efter att ett företag har 

identifierat sina intressenter som de kan få en förståelse för vilka relationer, frågor och 

problem de måste hantera.
68

 Ett företags intressenter delas ofta in i två kategorier vilka är 

primära och sekundära intressenter.
69

 De primära intressentgrupperna förklaras ofta vara 

direkta och ett företags huvudsakliga intressenter. De primära intressentgrupperna utgörs 

bland annat av ett företags kunder, allmänheten, anställda, leverantörer, ägare samt statliga 

intressentgrupper. Alla dessa intressentgrupper har olika rättigheter, syften, mål, förväntningar 

och krav på företagen och ett företags framgång beror därmed till stor del på företagets 

förmåga att hantera relationerna med sina intressenter. Företag är idag beroende av sina 

primära intressentgrupper för att kunna överleva vilket ofta gör att dessa intressentgrupper är 

självklara för företagen att ta hänsyn till och ta ansvar för.
70

 De sekundära intressentgrupperna 

är mer underordnade intressentgrupper som definieras vara dem som har inflytande eller 

påverkan på företag eller som själva influeras eller påverkas av företagen. Dessa är dock inte 

engagerade i verksamheten så som de primära intressentgrupperna och är därför ofta svårare 

att förhålla sig till. De sekundära intressentgrupperna utgörs bland annat av media och andra 

speciella intressentgrupper så som tillexempel miljöaktivistgrupper. Företagen är inte 

                                                
63 Grafström et al. (2008:65), Larsson (2002:72–73), Ljungdahl (2008:29) 
64 Ljungdahl (2008:32–33) 
65 Borglund et al. (2009:121–122), Grafström et al. (2008:143–144) 
66 Borglund et al. (2009:122) 
67 Carroll (1991) 
68 Grafström et al. (2008:68) 
69 Clarkson (1995), Grafström et al. (2008:67) 
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beroende av sekundära intressenter men de sekundära intressentgrupperna har makten och 

möjligheten att sprida allmänhetens åsikter om företags prestation och arbete som kan vara 

både till fördel eller nackdel för företagen. Detta kan alltså innebära att de sekundära 

grupperna kan skada företags rykte och det är alltså viktigt för företag att även hålla de 

sekundära intressentgrupperna tillfredsställda.
71

  

 

Vad gäller ett företags intressenter, oavsett om det handlar om de primära eller sekundära 

intressenterna, måste företaget själv göra en intressentanalys och prioritering av sina 

intressenter för att kunna inleda en dialog med de mest väsentliga ur företagets perspektiv.   

Företag reagerar inte alltid likadant på externa påtryckningar och förväntningar. En förklaring 

till detta kan vara att alla företag inte möts av samma krav eller att de kanske märker av 

kraven och förväntningarna på olika sätt.
72

 Företag är fria att själva bestämma till vilken 

utsträckning de vill erkänna, hantera och anpassa sig till intressentfrågor och problem. 

Avgörande för vad som får företag att reagera och agera på olika sätt är framförallt i vilken 

omfattning ett företag utsätts för externa påtryckningar. Det är således också interna faktorer 

inom företagen som påverkar vilka lösningar, ställningstaganden och ambitionsnivåer ett 

företag väljer inom sitt CSR-arbete, företag inom samma bransch kan därmed hanterar krav 

på olika sätt.
73

 I avsnittet 3.5. Bedömning av företags prestation ges en förklaring till hur 

företags prestation bedöms.  

 

4.3. Bedömning av företags prestation 

För att kunna bedöma eller analysera ett företags prestation (CSP) krävs ”performance data”, 

svenskt översatt till prestations-data. Dessa data beskriver vad ett företag har gjort i relation 

till specifika frågor eller problem. Prestations-data finns tillgänglig när en specifik 

intressentfråga eller ett problem är avvägt att behandlas av ett företag.
74

 Nedan förklaras hur 

företags prestation bedöms utifrån Clarksons Reactive – Defensive – Accommodative – 

Proactive Scale (RDAP – skalan). Denna skala har översatts till svenska vilket därmed ger 

den namnet Reaktiv – Defensiv – Receptiv – Proaktiv Skala, dock används fortfarande den 

engelska förkortningen RDAP – skalan.   

4.3.1. RDAP - skalan 

Clarksons RDAP - skala, Tabell 1, är baserad på Carrolls samt Wartick och Cochrans 

modeller där fyra tillstånd, myntade av Carroll under 1970-talet, bland annat används vilka är 

reactive, defensive, accommodative och proactive och de är dessa som gett Clarksons skala 

sitt namn.
75

 Clarkson har dock omarbetat de tidigare modellerna och har bland annat lagt till 

en term i skalan som han kallar Posture or Strategy det vill säga ställning och strategi. Detta 

för att den ska vara mer praktisk och användbar och kunna kategorisera företagets 

ställningstagande och strategi i hanteringen av intressentfrågor och problem. Det andra 

elementet kallar han Performance, svenska översatt till prestation. Detta element kan 

användas för att visa tillfredställelsen hos intressenter genom att utvärdera data tillhörande de 

aktiviteter och dokumentationer som företaget har gjort i strävan att hantera de 

intressentfrågor och ansvarsnivåer som företaget definierat. Bedömning av företagens 

prestation baseras därmed på företagens CSR arbete där minimikraven är de som står 
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72 Ljungdahl (2008:27–28) 
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specificerade i lagen, det vill säga tvingande regler.
76

 Dock finns även en hel del frivilliga 

regler inom CSR, såsom olika standarder, riktlinjer, uppförandekoder, stadgar med flera och 

intressenter börjar i allt större utsträckning ställa krav på företagen att de inför även dessa.
77

 

Andra krav förekommer när företag ger specifika uttalanden om att de företar sig visst ansvar 

mot en specifik intressentgrupp. Genom att bedöma ett företags ställningstagande med hjälp 

av RDAP - skalan kan den sociala anpassningsförmågan tydligare definieras.
78

   

 

Tabell 1: Visar hur Clarksons RDAP - skala ser ut, här översatt till svenska.79
 

RDAP – skalan 
Bedömning Ställningstagande och strategi Prestation 

1. Reaktiv Förnekar ansvarstagande Gör mindre än vad som krävs 

2. Defensiv Erkänner ansvarstagande Gör minsta möjliga som krävs 

3. Receptiv Accepterar ansvarstagande Gör allt som krävs 

4. Proaktiv Förväntat ansvarstagande Gör mer än vad som krävs 

4.3.1.1. Reaktiv 

Inom denna kategori intar företagen ett passivt ställningstagande där de förnekar sitt 

ansvarstagande. Detta innebär att företagen gör mindre än vad som krävs av dem i förhållande 

till lagstiftning och intressenters krav och förväntningar. De reagerar först när de verkligen 

måste, då myndigheter och andra intressenter utövar extern påtryckning på företaget.
80

 Ett 

reaktivt agerande hos företag leder oftast till otillfredsställande relationer med dess 

intressenter där företagen riskerar förlora samarbete med viktiga intressenter.
81

  

Sammanfattningsvis kan sägas att företag med ett reaktivt ställningstagande endast agerar som 

en reaktion mot kritik.
82

 

4.3.1.2. Defensiv 

Det defensiva synsättet kännetecknas av att företagen erkänner sitt ansvarstagande men gör 

endast det minsta möjliga som krävs av dem. Dessa företag följer gällande lagstiftning och 

frågor kring CSR ses som möjliga sociala och miljömässiga risker som kan påverka företaget. 

Företagen som intar ett defensivt ställningstagande arbetar för att förebygga, undvika och 

minimera dessa eventuella risker, detta görs genom att krav och förväntningar utreds och 

hanteras vid behov.
83

  

4.3.1.3. Receptiv 

Detta ställningstagande visar på att företaget är samarbetsvilligt och anpassningsbart samt 

visar på stor ansträngning. Företagen som intar det här ställningstagandet godtar att de har ett 

ansvar och kännetecknas av attityden att göra det som måste göras på smartaste sätt. Detta 

synsätt tyder därmed på att ett utökat ansvar har accepterats där insikten om att förändringar 

kan behöva göras inom verksamheten för en fortsatt konkurrenskraftig position på 

marknaden.
84

  

                                                
76 Clarkson (1995) 
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4.3.1.4. Proaktiv 

Det proaktiva ställningstagandet visar på att företagen själva väntar sig ta socialt ansvar och 

gör mer än vad som krävs av dem, de arbetar aktivt med sitt sociala ansvarstagande oavsett 

externa påtryckningar och gällande lagkrav. Företag med en proaktiv inställning till CSR har 

insikt om att ett miljö- och hållbarhetsarbete inom företaget kan skapa mervärden för både 

företaget och dess intressenter.
85

 Proaktiva företag arbetar med att förutse framtida situationer 

samt att förhindra oönskade händelser. Att företag arbetar proaktivt gentemot sina intressenter 

innebär också att de är med och påverkar den framtida kravbilden och söker hållbara 

lösningar tillsammans med sina intressenter. Om företag ständigt för en dialog med sina 

intressenter kan företagen i större utsträckning påverka sina intressenter och på så sätt 

gemensamt skapa förståelse för olika problem och krav som kan uppstå, företagen skapar på 

så sätt nära relationer till sina intressenter.
86

 

 

5. Analys 

Nedan följer analys av de 20 utvalda klädföretagens CSR-arbete. Analysen baseras på det 

empiriska informationsmaterialet som inhämtats från respektive klädföretags hemsida, det vill 

säga den information om klädföretagens CSR-arbete som finns tillgänglig på företagens 

hemsidor. Omfattningen på klädföretagens information gällande deras CSR-arbete har 

varierat då en del företag inte redogjort för något CSR-arbete alls medan en del har haft 

omfattande och utförliga presentationer tillgängliga. Informationsmaterialet har först 

systematiserats och analyserats med hjälp av de koder som är hämtade från teorin vilka är; 

socialt och etiskt ansvar, miljöansvar, välgörenhet och intressentdialog.  Därefter har 

klädföretagens prestation analyserats och bedömts med hjälp av resultat från kodningen och 

analys och har kategoriserats in i de olika kategorierna identifierade från teorin, kategorierna 

som använts är Reaktiv, Defensiv, Receptiv och Proaktiv. För en mer överskådlig och 

kortfattad analys av företagen se bilaga 1.  

 

5.1. Företagens arbete med CSR 

Det har visat sig vara stor skillnad i arbetet med CSR mellan de 20 klädföretagen. Sju av de 

20 utvalda klädföretagen har inget CSR-arbete alls, i alla fall inget som är presenterat på deras 

hemsidor, dessa sju företag har därför inte kunnat analyseras och har därmed utelämnats.
87

 

Detta innebär att detta avsnitt endast innehåller analys av de återstående 13 klädföretagen, 

dock är alla 20 företagen inkluderade i bedömningen av deras prestation. Analys av 

klädföretagens ekonomiska ansvar har lämnats ute. Detta på grund av att företagens 

ekonomiska ansvar inte redovisats på respektive klädföretags hemsidor. Klädföretagens 

juridiska ansvar har inkluderats och analyserats i de övriga ansvarsområdena och har därför 

inte fått ett eget avsnitt.  

5.1.1. Socialt och etiskt ansvar 

Som redogjorts för i teoriavsnittet regleras företagens sociala ansvar av lagar och dessa berör 

främst ett företags anställda men till viss del också hanteringen av leverantörer. Det 

grundläggande sociala ansvaret som alla företag måste ta handlar om ansvar för sina anställda 

vad gäller arbetsrätt och kollektivavtal där de viktigaste områdena som företagen bör beakta 
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är tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, löner, övertid och arbetstid.
88

 Vad gäller det 

etiska ansvaret saknas tvingande inslag, här gäller snarare att företagen agerar i enlighet med 

samhällets normer.
89

 Sett utifrån de 13 klädföretag som har ett CSR-arbete tycks det sociala 

och etiska arbetet vara mest utbrett då samtliga 13 företag tar ett socialt och då främst i form 

av en uppförandekod.
90

 Ett företags etiska ansvar inkluderas i företagens uppförandekod och 

därmed i företagens sociala ansvar. Majoriteten av de 13 klädföretagen har själva infört en 

uppförandekod, fyra av klädföretagen är medlemmar i Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) och dessa har anpassat sina uppförandekoder att följa organisationens riktlinjer.
91

 

Klädföretagens uppförandekoder är trots detta väldigt lika där samtliga innehåller skrivelser 

om lagar & förordningar, rätt till facklig anslutning & kollektiv förhandling, förbud mot 

diskriminering, lön och ersättning, övertid, arbetstid, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 

förbud mot barnarbete, och förbud mot tvångsarbete. I vissa fall förekommer även 

miljöhänsyn och kemikalierestriktioner som en punkt. Alla de 13 klädföretagen följer därmed 

gällande lagar och uppfyller det grundläggande sociala ansvaret. Företaget självt och samtliga 

leverantörer förbinder sig att följa klädföretagens uppförandekoder dock hanteras kontroll och 

uppföljning av att uppförandekoden efterlevs olika mellan klädföretagen. Det är detta som 

skiljer klädföretagens arbete med deras uppförandekod och vidare också klädföretagens 

ambitionsnivå vad gäller det sociala ansvaret. Ett av de 13 klädföretagen nämner endast att de 

har en uppförandekod men redovisar inget innehåll eller arbete kring den. Två av 

klädföretagen redogör för innehållet i sina uppförandekoder men ingenting om hur arbetet av 

kontroll och uppföljning hanteras. Resterande 10 klädföretag har, förutom en välarbetad 

uppförandekod, en tydlig redogörelse för hur kontroll och uppföljning av efterlevnad ska gå 

till. Denna kontroll görs vanligtvis av en representant eller externa revisorer som har till 

uppgift att besöka leverantörer och underleverantörer för att se om uppförandekoden följs. 

Vidare har de flesta också en plan och uppföljning på hur felaktigheter ska hanteras om 

uppförandekoden inte har efterlevts. Huruvida kontroll och uppföljning utförs av 

företagsrepresentanter eller i externt samarbete varierar däremot mellan företagen.
92

 I och 

med att dessa 10 klädföretag integrerat kontroll av leverantörer och uppföljningsarbete av 

uppförandekoden i sitt arbete riktar de sitt sociala ansvar mot ett mer globalt spektrum då 

majoriteten av klädföretagens leverantörer är placerade i Asien och Europa. De visar ett 

socialt ansvar även mot affärsverksamheten utanför Sverige vilket visar på att de frivilligt har 

utökat sitt sociala och etiska ansvar genom att de sträckt sig utöver de juridiska kraven som 

ställts på dem.
93

 

5.1.2. Miljöansvar 

Det grundläggande miljöansvaret som klädföretagen har är att minimera företagets 

miljöpåverkan genom att följa de nationella miljölagstiftningarna. För detta krävs att 

företagen kartlägger och identifierar de viktigaste och mest relevanta miljöaspekterna utifrån 

miljölagstiftningarna, när detta gjorts kan de införa ett miljöarbete.
94

 Bland de 13 

klädföretagen som har ett CSR-arbete redogör 11 stycken för att de mer eller mindre har ett 

miljöarbete. Ett av dessa 11 klädföretag nämner endast att de har ett speciellt miljöprogram 

men redogör ingenting mer gällande detta miljöprogram på hemsidan. Resterande 10 

klädföretag bedriver miljöarbete och tar därmed ett grundläggande miljöansvar. Det 
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vanligaste miljöansvaret bland klädföretagen tycks vara kemikalierestriktioner där nio av de 

10 klädföretagen redogör för att de följer gällande lagstiftning vad gäller användandet av 

kemikalier i produktionen. Mål gällande användandet av ekologisk bomull är även detta 

integrerat i alla 10 företagens miljöarbete, målen varierar men ofta handlar det om att öka 

procenten ekologiskt bomull i produkterna.
95

 Ett utökat miljöansvar visar sig, enligt teorin, 

oftast genom att företagen utformar en miljöpolicy och/eller inför miljömål i verksamheten.
96

 

Fem av de 10 klädföretagen som har ett miljöarbete har utformat en miljöpolicy, två av dem 

är även certifierade enligt standarden ISO 14001
97

, dessa fem klädföretag har därmed tagit ett 

utökat miljöansvar.    

 

Ett av de sju företagen som, enligt deras hemsida, inte har något CSR-arbete tar dock ett 

miljöansvar. De har egen produktion, egna butiker och deras produkter är av 100 % ekologisk 

bomull.
98

   

5.1.3. Välgörenhet 

Det finns inga lagkrav som säger att företagen ska ägna sig åt filantropiskt givande, det vill 

säga välgörenhet. Däremot förväntas företagen vara goda medborgare och därmed ägna sig åt 

välgörenhet av olika slag.
99

 Av de 13 klädföretagen som har ett CSR-arbete ägnar sig 11 

stycken åt välgörande arbete. Klädföretagens välgörenhetsarbete varierar i omfattning, form 

och placering. Det handlar framförallt om ekonomiskt stöd och/eller deltagande i andra 

organisationer. Eftersom det inte finns några grundläggande krav gällande det filantropiska 

ansvaret blir det svårt att avgöra vad ett utökat filantropiskt ansvar innebär. Beslut har därmed 

tagits om att ett utökat filantropiskt ansvar beror på omfattningen av det välgörande arbetet. 

Detta resulterar i att fem av klädföretagen tagit ett utökat filantropiskt ansvar då dessa stöder 

flera nationella och internationella organisationer och projekt ekonomiskt samt med 

kompetens och resurser. De resterande sex klädföretagen ägnar sig också åt 

välgörenhetsarbete men då främst fokuserat stöd till en, maximum tre, organisationer eller 

projekt.   

5.1.4. Intressentdialog 

Intressentteorin visar på att företagen måste tillfredställa sina intressenters behov, krav och 

förväntningar för att främja sin sociala prestation och för att kunna säkra en långsiktigt stabil 

och lönsam verksamhet.
100

 Klädföretagens utmaning handlar därmed om att hantera sina 

intressenters krav och förväntningar så att dess mål uppnås.
101

 Alla 13 klädföretagen har mer 

eller mindre information på sina hemsidor om sitt CSR-arbete vilket enligt teorin ökar 

företagets trovärdighet hos intressenterna då de delges hur företagen agerar och hur de går 

tillväga för att hanterar krav.
102

 Samtliga delger informationen direkt på dess hemsidor, en del 

delger även informationen via publicerade hållbarhetsredovisningar eller specifika CSR-

rapporter och dokument.
103

 Detta visar på att de delger information kring sitt CSR-arbete 

genom envägskommunikation, men som intressentteorin redogör för är det i samverkan 

mellan företaget och dess intressenter som deras sociala ansvar definieras.
104

 Hantering av 
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klädföretagens intressentrelationer är därmed en förutsättning för ett framgångrikt CSR-arbete 

och för detta krävs att företagen identifierar de viktigaste intressentgrupperna samt att en 

dialog kontinuerligt förs mellan företaget och dess intressentgrupper, det vill säga en 

dubbelriktad kommunikation. I och med en kontinuerlig dialog med intressentgrupperna kan 

företaget bemöta och hantera dess krav och förväntningar och på så sätt utveckla och förbättra 

sitt CSR-arbete.
105

 Av de 13 klädföretagen som har ett CSR-arbete har sju av dem redogjort 

för att de för en dialog med sina intressenter varav fyra av dem endast nämner att en dialog 

med sina intressenter är viktigt, men delger inte mycket mer information än så. De andra tre 

klädföretagen redogör lite mer utförligt att de för en kontinuerlig dialog med sina intressenter 

och trycker på vikten av en intressentdialog. Två av dem har också identifierat viktiga 

intressentgrupper men i övrigt ägnas inte mycket utrymme till att redogöra mer ingående hur 

intressentdialogen fungerar.
106

  

 

5.2. Resultat: Bedömning av klädföretagens prestation 

Nedan följer en bedömning av företagens prestation utifrån Clarksons RDAP - skala.
107

 

Denna kan ses som ett resultat utifrån analysen av klädföretagens CSR-arbete. Bedömningen 

visar vilken ambitionsnivå företagen har i sitt CSR-arbete samt vilket ställningstagande de 

arbetar efter i förhållande till lagstiftning och extern påtryckning. Resultatet av bedömningen 

presenteras i en tabell, se tabell 2. Tabellen innehåller en översikt över de aktuella företagen, 

lilla x visar deras ställningstagande inom varje ansvarsområde och stora X visar den samlade 

bedömningen det vill säga klädföretagens ambitionsnivå och ställningstagande för hela deras 

CSR-arbete.  

 

Analysen av klädföretagens CSR-arbete gjordes endast på 13 av klädföretagen då det 

saknades information för de resterande sju. I bedömningen av klädföretagens prestation 

inkluderas alla 20 företagen, se tabell 2. 

5.2.1. Reaktiv 

Eftersom det saknades information om CSR-arbete för sju av de 20 klädföretagen antas att 

dessa inte arbetar med frågor kring CSR, se tabell 2.
108

 Dessa tolkas därmed ha tagit ett 

passivt ställningstagande där de förnekar sitt ansvarstagande och delas därmed in i kategorin 

Reaktiv.
109

  

5.2.2. Defensiv 

Fem av klädföretagen har hamnat inom kategorin Defensiv på grund av att deras CSR-arbete i 

de flesta fall endast fokuserats inom ett par av de olika ansvarsområdena, se tabell 2. Deras 

arbete följer en låg ambitionsnivå inom flertalet ansvarsområden vilket, enligt teorin, visar på 

att de endast gör minsta möjliga som krävs av dem i förhållande till gällande lagstiftning och 

intressenters krav och därmed har de intagit ett defensivt ställningstagande.
110

 Dock skiljer sig 

två av klädföretagen från de andra då dessa har tagit ansvar inom samtliga respektive tre 
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områden, däremot med en låg ambitionsnivå inom flertalet, se tabell 2.
111

 Även detta visar på 

ett minsta möjliga arbete inom vissa områden och ett defensivt ställningstagande.
112

   

5.2.3. Receptiv 

Enligt teorin innebär detta ställningstagande att företagen är samarbetsvilliga och 

anpassningsbara samt visar på stor ansträngning. Dessa företag godkänner att de har ett ansvar 

och accepterar också ett utökat ansvar.
113

 Inom denna kategori har fyra av klädföretagen 

placerats, dock har alla dessa fem klädföretagen ett mer proaktivt ställningstagande vad gäller 

deras sociala och etiska ansvar, se tabell 2. Deras ansvarstagande inom de resterande 

områdena intar däremot ett lägre ställningstagande och därför har dessa bedömts hamna inom 

kategorin Receptiv.
114

  

5.2.4. Proaktiv 

Ett proaktivt ställningstagande visar, enligt teorin, att företagen aktivt arbetar med sitt sociala 

ansvarstagande oavsett externa påtryckningar och lagstiftning. De företag som intar ett 

proaktivt ställningstagande för en kontinuerlig dialog med sina intressentgrupper och hanterar 

sina intressentrelationer genom att söker lösningar tillsammans med dem. På så sätt skapar de 

skapar en god och nära relation till sina intressenter.
115

 Fyra av klädföretagen har hamnat i 

kategorin Proaktiv då samtliga har tagit ett proaktivt ställningstagande inom alla 

ansvarsområden, se tabell 2. Dessa klädföretag visar också på att de kontinuerligt för en 

dialog med sina intressenter för att skapa goda relationer och förbättra sitt CSR-arbete.  
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Tabell 2: Ger en översikt över de aktuella företagen. x = visar klädföretagens ställningstagande 

inom varje ansvarsområde. X = visar en samlad bedömning av klädföretagens 

ställningstagande för hela CSR-arbetet.  

Företag CSR Reaktiv Defensiv Receptiv Proaktiv 
1. Acne  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

X 

   

2. Björn Borg  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

 

 

 

(x) 

  

(x) 

(x) 

 

X 

(x) 

3. Bondelid  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 

(x) 
(x) 

(x) 

X 

   

4. Cheap 

Monday 
 Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

   

(x) 

(x) 

(x) 

X 

(x) 

5. Filippa K  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Delvis välgörenhet 

 Intressentdialog 

 

 

 

(x) 

 

 

(x) 

 

(x) 

 

 

X 

(x) 

6. GANT  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

 (x) 

 
 

(x) 

X 

 

 

 

(x) 
(x) 

7. H&M  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

   (x) 

(x) 

(x) 

(x) 

X 

8. Indiska  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

   

 

 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

 

X 

9. J. Lindeberg  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 
(x) 

(x) 

(x) 

X 

   

10. KappAhl  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

   (x) 

(x) 

(x) 

(x) 

X 

11. Lindex  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

   (x) 

(x) 

(x) 

(x) 
X 
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Företag CSR Reaktiv Defensiv Receptiv Proaktiv 
12. Monki  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

   

(x) 

(x) 

(x) 

X 

(x) 

13. Nudie  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

 
 

 

(x) 

 
(x) 

(x) 

 

X 

 (x) 

14. Odd Molly  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

 

(x) 

 

(x) 

(x) 

 

 

 

X 

 

 

(x) 

 

15. Peak 

Performance 
 Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

 

 

(x) 

(x) 

 

(x) 

 

 
X 

 (x) 

16. Svea  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

X 

   

17. Tiger of 

Sweden 
 Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

X 

   

18. Tshirtstore  Inget CSR-arbete 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 

 

(x) 
(x) 

X 

 

(x) 

  

19. WESC  Socialt + etiskt arbete 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

 

(x) 

(x) 

(x) 

 

(x) 

 

 

 

X 

  

20. Whyred  Socialt + etiskt ansvar 

 Miljöansvar 

 Välgörenhet 

 Intressentdialog 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

X 
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6. Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att redogöra för vilka faktorer och ställningstaganden som krävs av ett 

företag för ett framgångsrikt CSR-arbete. Vidare var syftet att identifiera dessa faktorer och 

förutsättningar i de 20 utvalda svenska klädföretagens CSR-arbete för att kunna bedöma 

vilken ambition och vilka ställningstaganden de arbetar efter. Avslutningsvis syftar studien till 

att diskutera vad klädföretagens olika ambitionsnivåer och ställningstaganden innebär sett ur 

ett intressentperspektiv. Den första delen av studiens syfte, angående vilka faktorer och 

förutsättningar som krävs av företag för att lyckas med ett framgångsrikt CSR-arbete, 

redogörs för i det teoretiska ramverket, främst vilka förutsättningar som krävs av företagen för 

att nå framgång i sitt CSR-arbete. Vidare i analysen besvaras studiens första frågeställning där 

klädföretagens ambitionsnivå och ställningstagande gällande deras CSR-arbete bedöms, det 

vill säga hur de arbetar med CSR. I avsnittet nedan ges en kort sammanfattning kring denna 

samt en diskussion kring resultatet från bedömningen av klädföretagens prestation vad gäller 

deras CSR-arbete, skillnader och likheter mellan klädföretagens CSR-arbete. Diskussion förs 

även kring vad klädföretagens olika ambitionsnivåer och ställningstaganden innebär sett ur ett 

intressentperspektiv.  

 

Ett företags sociala ansvar utgörs av att företagen tar ett ansvar vad gäller miljömässiga, 

sociala och etiska aspekter samt att de ägnar sig åt välgörenhetsarbete. Företagens sociala 

ansvar ska sträcka sig utöver de ekonomiska och juridiska kraven som ställs på dem. För att 

ett företag ska nå ett framgångsrikt CSR-arbete förutsätts att de identifierar viktiga 

ansvarsområden för att kunna definiera vilket ansvar de ska ta och hur de ska agera.
116

 För att 

kunna identifiera ett företags ansvarsområden krävs att företagen har identifierat viktiga 

intressentgrupper för att få en förståelse för de frågor och problem som företaget måste 

hantera.
117

 Vidare krävs att företagen upprätthåller en god relation och för en kontinuerlig 

dialog med sina intressenter för att kunna utveckla sitt CSR-arbete och för att kunna bedriva 

en lönsam verksamhet.
118

 Dock är det, som utlyses i intressentteorin, upp till varje enskilt 

företag att avgöra i vilken omfattning de ska ta ett socialt ansvarstagande vilket många gånger 

kan leda till att CSR kan tolkas på olika sätt och ge skilda resultat.
119

 Ett företags arbete med 

CSR skiljer sig därför ofta mellan företag och även mellan företag inom samma bransch.
120

 

Detta ger bland annat resultatet från bedömningen av klädföretagens prestation i denna studie 

exempel på då det visar på olika ambitionsnivåer och ställningstaganden mellan de 20 utvalda 

klädföretagen, se tabell 2. Genom bedömningen av klädföretagens sociala prestation har alltså 

deras ställningstagande gällande deras arbete med CSR kunnat identifieras. Bedömningen 

urskiljer också tillfredsställelsen hos klädföretagens intressenter värderat i förhållande till dess 

ställningstagande, de olika ställningstagandena (reaktiv, defensiv, receptiv, proaktiv) 

genererar mer eller mindre tillfredsställda intressenter.
121

 Utmaningen för företagen handlar 

om att hantera intressenternas krav och förväntningar på företagen så att de förblir 

tillfredsställda. Misslyckas företagen med detta kan det resultera i att företagen måste lägga 

ner sin verksamhet på grund av att de förlorar viktiga samarbetspartners.
122

 Resultatet visar att 

sju av klädföretagen arbetar efter ett reaktivt ställningstagande där de förnekar sitt 

ansvarstagande, fem av klädföretagen arbetar efter ett defensivt ställningstagande och har 
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därmed erkänt ett ansvarstagande, fyra klädföretag har intagit ett receptivt ställningstagande 

och accepterar ett ansvarstagande och de resterande fyra klädföretagen arbetar proaktivt med 

CSR-frågor.
123

 Enligt intressentteorin borde intressenterna till de klädföretagen med ett 

receptivt och proaktivt ställningstagande vara tillfredsställda med företagens CSR-arbete, 

intressenterna tycks också till stor del inkluderas i arbetet genom att kontinuerlig dialog förs 

mellan de flesta av dessa klädföretagen och deras intressenter. De klädföretagen som 

identifierats inom det reaktiva och defensiva ställningstagandena bör däremot ha en mängd 

mindre tillfredsställda intressenter, främst de klädföretagen som intagit ett reaktivt 

ställningstagande. De sju klädföretagen inom det reaktiva ställningstagandet borde därmed 

inte kunna överleva sett ur ett intressentperspektiv. Trots detta tycks samtliga klädföretagen 

inom både den reaktiva och defensiva kategorin överleva och kunna bedriva en lönsam 

verksamhet, vad beror då detta på? Detta kopplar till frågan om hur svenska klädföretags 

CSR-arbete kan skilja sig åt trots att de ingår i samma bransch. 

 

Den bakomliggande orsaken till varför klädföretagen lyckas överleva trots stora skillnader 

vad gäller deras CSR-arbete har varit svår att identifiera eftersom deras sociala ansvar ofta 

bygger på dess intressenters krav och förväntningar. Eftersom information om externa 

påtryckningar inte funnits tillgänglig har det därför inte gått att dra några säkra slutsatser 

kring varför klädföretagens ambition och ställningstagande skiljer sig åt. Däremot kan ett 

antagande göras, med hjälp av aspekter från framförallt intressentteorin, att skillnaden i 

klädföretagens CSR-arbete förmodligen beror på att klädföretagen har tolkat sitt arbete med 

CSR på olika sätt och har förmodligen definierat och hanterat frågor och problem kopplade 

till CSR olika. En annan orsak, som intressentteorin utlyser, kan vara att de reagerat olika på 

externa påtryckningar eller att de utsatts för olika krav. Även interna faktorer inom företagen 

kan ha påverkat klädföretagens CSR-arbete.
124

 Därmed kan konstateras att det i huvudsak 

finns tre faktorer som påverkar ett klädföretags CSR-arbete; tolkning av CSR, externa 

påtryckningar samt interna faktorer.  

 

Eftersom det inte finns regler gällande ett företags arbete med CSR innebär det att företagens 

arbete med frågor gällande dess sociala ansvar är frivilligt. Detta innebär att det är upp till 

varje enskilt företag att själva definiera i vilken omfattning de ska ta socialt ansvar och hur 

frågor och problem kopplade till CSR ska hanteras, tolkningarna kan därför ge skilda 

uttryck.
125

 Företagens ambitionsnivå och ställningstagande gällande dess arbete med CSR kan 

därmed sägas vara beroende av i vilken utsträckning företagen väljer att ta ett socialt ansvar, 

vilket i sin tur är beroende av de externa påtryckningarna samt interna faktorer.  

 

Utsätts företagen för höga krav och förväntningar på hur de ska bedriva sin verksamhet 

tvingas de i större utsträckning att anpassa sig till kraven och ta större ansvar gentemot 

samhället och omvärlden. Detta på grund av företagens beroendeställning till sina intressenter, 

företagen producerar varor som efterfrågas i samhället, är intressenterna inte nöjda med 

företagens arbete kan dessa bojkotta företagen vilket i sin tur kan resultera i att företaget i 

fråga inte längre kan bedriva verksamheten. Företagen blir i detta sammanhang mer eller 

mindre tvingade att anpassa sig till de externa påtryckningarna för att kunna tillfredsställa sina 

intressenters behov och för att i sin tur kunna försäkra sig om en långsiktig överlevnad.
126

 De 

20 klädföretagens arbete med CSR grundar sig i olika ställningstaganden, en förklaring till 

detta kan då vara att de reagerat och hanterat de externa påtryckningarna olika. Detta skulle 
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dock innebära att klädföretagens ställningstagande med att bemöta intressenternas krav skulle 

vara mer eller mindre tillfredsställande för intressenterna, vilket förmodligen skulle ge uttryck 

i intressenternas missnöje mot de företagen som intagit ett lägre ställningstagande. Som 

tidigare nämnts skulle företagen som inte lyckats tillfredsställa sina intressentgrupper inte 

kunna överleva. Sannolikheten tycks därför vara större att de 20 klädföretagens CSR-arbete 

grundar sig i olika ställningstaganden på grund av att de inte utsatts för samma externa 

påtryckningar. Förklaringen till att alla 20 klädföretagen uppfattas bedriva lönsamma och 

framgångsrika företag, trots olika ambitionsnivå och ställningstaganden, tycks därmed vara på 

grund av att de har olika intressentgrupper som ställer olika krav och förväntningar på 

företagen. Det vill säga att företagen som arbetar receptivt med CSR utsätts för högre krav 

och förväntningar av sina intressenter än företagen med ett defensivt ansvarstagande. De 

företagen som arbetar proaktivt med CSR arbetar, enligt teorin, aktivt med företagets sociala 

ansvar oavsett vilka externa påtryckningar de utsätts för.
127

 Klädföretagen som definierats 

inom det reaktiva ställningstagandet har förmodligen inga intressentkrav på sig gällande ett 

socialt ansvartagande, där av inget CSR-arbete vilket förklarar dess överlevnad på marknaden.   

 

Företagens ambition och ställningstagande kan också påverkas av interna faktorer och 

strukturer, detta antas i stor utsträckning handla om vilka möjligheter företagen har att hantera 

frågor och problem gällande CSR. Det kan förmodligen till stor del handla om ledningens 

inställning till företagets sociala ansvar, anser ledning att CSR är viktigt kommer arbetet 

förmodligen att bedrivas och integreras i verksamheten. Är ledningen tvärtom mindre positiv 

till ett CSR-arbete kommer arbetet förmodligen inte att ges större framgång i företaget. Ett 

exempel på detta kan vara att de företagen som intagit ett reaktivt ställningstagande har 

förmodligen definierat att ett socialt ansvarstagande inte är nödvändigt i dagsläget medan 

företagen med ett proaktivt ställningstagande ser att ett CSR-arbete är ytterst nödvändigt för 

företagets framgång och utveckling. Även engagemang bland de anställda kan vara avgörande 

för CSR-arbetets framgång, är personalen engagerad och insatt i arbetet kommer detta 

förmodligen ge bättre resultat. En annan förutsättning för att ett CSR arbete ska kunna 

bedrivas inom företaget har med tillgång till resurser att göra och då främst i form av 

arbetskraft och kompetens. Företagens omsättning tycks nämligen inte vara avgörande för 

vilken ambitionsnivå och vilket ställningstagande de arbetar efter. Resultatet visar nämligen 

på att det som skiljer klädföretagen, identifierade inom samma ställningstagande, är 

klädföretagens omsättning. Det saknas dock information om omsättning för en del av 

företagen ändå kan slutsatsen dras, utifrån resultatet och från den information som funnits 

tillgänglig, att det inte finns några samband vad gäller ett företags omsättning och vilken 

ambitionsnivå och ställningstagande de arbetar efter.
128

 Detta innebär att det inte går att 

generalisera och säga att alla företag med en viss omsättning arbetar alla efter samma 

ställningstagande.   

 

Sammanfattningsvis kan slutsatserna dras att de 20 svenska klädföretagen arbetar med CSR 

på olika sätt, med olika ambitionsnivå och efter olika ställningstaganden, vilket kan förklaras 

bero på att det inte finns några regler gällande CSR då socialt ansvarstagande är frivilligt. 

Viktiga faktorer som förmodligen påverkat klädföretags ambitionsnivå och ställningstagande 

vad gäller deras arbete med CSR, och som kan förklara skillnader och likheter i deras CSR-

arbete, är framförallt klädföretagens egen tolkning av CSR, externa påtryckningar de utsatts 

för och även interna faktorer. För att klädföretagen ska kunna bedriva en lönsam verksamhet 

med långsiktig överlevnad och ett framgångsrikt CSR-arbete krävs att dessa faktorer tas i 
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beaktande samt att klädföretagen upprätthåller en god relation och en kontinuerlig dialog med 

deras intressenter. 

 

För att kunna dra säkra slutsatser gällande klädföretagens arbete med CSR krävs mer 

djupgående information och redogörelse vad gäller faktorer som påverkat klädföretagens 

CSR-arbete. Intressant är också att försöka identifiera de 20 klädföretagens olika 

intressentgrupper för att ta reda på vilka krav de ställer på företagen samt vilka förväntningar 

de har. Detta skulle förmodligen kunna reda ut ytterligare varför det är så stor skillnad mellan 

de 20 utvalda klädföretagens CSR-arbete. 



  

 

27 

 

Referenser 

Borglund, T. (2009). Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, Falun: ScanBook 

 
Carroll, A.B. & Buchholtz, A.K. (2006). Business & society: ethics and stakeholder 

management, Mason: Ohio 

 

Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral 

management of organizational stakeholders. “Business Horizon”, Vol. 34, Issue 4, s. 39-48 

 

Carroll, A.B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. 

“Business & Society”, Vol. 38, Issue 4, s. 268-296 

 

Carroll, A.B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. 

“Academy of Management Review”, Vol. 4, No. 4, s. 497-505 

 

Clarkson, M.B.E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate 

Social Performance. “Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1, s. 92-117 

 

Engvall, M. (2008). Den blinda klädimporten: Miljöeffekter från produktionen av kläder som 

importeras till Sverige, Stockholm: SwedWatch 

 

European Commission (2009). Corporate Social Responsibility (CSR). [elektronisk] 

Tillgänglig: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-

responsibility/index_en.htm 2010-01-19 

 

Fejes, A., Thornberg, R. (2009) Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber AB 

 

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman/ 

Ballinger (Harper Collins). 

 

Grafström, M., Göthberg, P., Windell, K. (2008). CSR: Företagsansvar i förändring, Malmö: 

Liber AB 

 

Hassel, L. G, (2008). Det ansvarsfulla företaget skapar mervärde för ägarna. I Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers. CSR – från risk till värde, Lund: Studentlitteratur 

 

Jamali, D. (2008). A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh 

Perspective into Theory and Practice. “Journal of Business Ethics”, 82, s. 213-231 

 

Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 

Liber 

 

Kennberg, C. (2008). Blir det bättre? Rapport utgiven av nätverket Rena Kläder 

 

Kobeissi, N. & Damanpour, F. (2009). Corporate Responsiveness to Community 

Stakeholders: Effects of Contextual and Organizational Characteristics. “Business & 

Society”, Vol. 48, Issue 3, s. 326-359 

 



  

 

28 

 

Larsson, L-O. (2002). Transparency! Det genomsynliga företaget, Malmö: GECCO 

Information 

 

Larsson, L-O. (2008). Bästa Praxis. I Öhrlings PricewaterhouseCoopers. CSR – från risk till 

värde, Lund: Studentlitteratur 

 

Lim, G., Ahn, H., Lee, H. (2005). Formulating strategies for stakeholder management: a case-

based reasoning approach. Expert Systems with Applications, 28 s. 831-840   

 

Ljungdahl, F. (2008). Från risk till värde. I Öhrlings PricewaterhouseCoopers. CSR – från risk 

till värde, Lund: Studentlitteratur 

 

Löhman, O., Steinholtz, D. (2003). Det ansvarsfulla företaget: Corporate Social 

Responsibility i praktiken, Stockholm: Ekerlids Förlag 

 

McAdam, T. W. (1973). How to put corporate responsibility into practice. “Business and 

Society Review/Innovation”, 6, s. 8-16 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur 

 

Rena Kläder (2010). Om klädindustrin, [elektroniskt] Tillgänglig: 

<http://www.renaklader.org/industrin> 2010-04-26 

 

SIS Handbok 40:2005, CSR – Socialt ansvarstagande för företag, Utgåva 1, Stockholm: SIS 

Förlag AB 

 

Svenning, C. (2003) Metodboken, Eslöv: Lorentz Förlag 

 

Wartick, S. L., Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance 

Model. “Academy of Management Review”, Vol. 10, No. 4, s. 758-769  

 

Watt Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser, Malmö: Intergraf AB 

 

Wood, D.J. (1991). Corporate Social Performance Revisited. “Academy of Management 

Review”, Vol. 16, No. 4, s. 691-718 

 

  

 

 

 



  

 

29 

 

Bilaga 1. 

Analys 
 

 Acne Björn Borg Bondelid Cheap Monday Filippa K 

Företaget 200 anställda - Medelantalet anställda = 

92, år 2009 

- Omsättning – ca 520 

MSEK 2009 

Ingen information 1500 butiker världen över 

i 30 länder. 

(ingår i H&M koncernen) 

- Finns i 20 länder, 40 egna 

butiker och cs750 

återförsäljare 

- Omsättning = 390 MSEK 

Information från hemsida 
(namn på 

informationssidor/dokument) 

Ingen info om CSR – 
inget CSR arbete 

Miljö & Socialt ansvar  Ingen info om CSR – 
inget CSR arbete 

CSR – Corporate Social 
Responsibility  

CSR Corporate Social 
Responsibility 

Socialt/etiskt ansvar  - Uppförandekod BSCI 

(medlem sedan 2008) 

- Handlingsplan för att få 

leverantörerna godkända 

2011 

- Kontroller av 

uppförandekod, utförda 

BSCI 

 - Uppförandekod 

- Medlemmar i Fair Wear 

Foundation (FWF) sedan 

2007 

- Kontroller av 
uppförandekod, utförda av 

FWF 

- Uppförandekod 

- Medlemmar i FWF sedan 

2008 

- Kontroller av 
uppförandekod, utförda av 

FWF 

Miljöansvar  - Kemikalierestriktioner – 

följer textilimportörernas 

kemikalieguide + REACH 

- Strävan att minimera 
negativ miljöpåverkan 

från produktionen. 

- Främjar leverantörernas 

miljöarbete. 

- Ht08 lanserades Björn 
Borgs första ekologiska 

linje. 

- Miljötänk gällande 

transporter & 

förpackningar. 

 - Krav på hög kvalitet och 

standard 

- Kemikalierestriktioner 

- Strävar efter att producera 

kläder som är etiska och 

miljömässigt hållbara. 

- Mål; 2011 ska 11 % av all 

bomull som används vara 
ekologisk. 

- Långsiktigtmål; 

miljömässiga aspekter tas 

hänsyn och respekteras 

genom hela företaget. 

- Alla kontor använder grön 

energi 

- Miljöbilar och cyklar 

- Ökat % ekologiskt bomull 

i produkterna de senaste 

säsongerna. 

- Mål; 10 % av produkterna 

ska innehålla miljövänligt 
material. 

- Kemikalierestriktioner 

- Second hand butik 

Välgörenhet  - Bistår med ekonomiskt 
stöd till MYSA 

- Samarbete med Swerea 

 - Ekonomiskt stöd och 
deltagande i andra 

organisationer 

Stöder Earth Hour och 

WWF.  
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IVF - Medlemmar i NICE & 

Chemical Group. 

Intressentdialog    Arbetar med intressenter 

för att förbättra 

förhållanden inom 

textilbranschen. Här bäst 

möjlighet att arbeta för en 

etisk och miljömässigt 

hållbar produktion. 

 

 

 

 GANT H&M Indiska J lindeberg KappAhl 

Företaget - 300 egna butiker 

- Omsättning – 6,200 

MSEK 2006 

- 2000 butiker i 37 länder, 
76 000 medarbetare. 

- Omsättningen 2009 

uppgick till 118 697 

miljarder SEK.  

- 87 butiker i Sverige, 
Norge och Finland. 

- Sysselsätter ca 600 

personer 

 

Omsätter EUR 300 
miljoner, ca 2,927 MSEK. 

- 300 butiker i Norden och 
Östeuropa 

- Omsättning – 4,622 

MSEK 2008 

Information från hemsida 

(namn på 

informationssidor/dokument) 

- Responsible fashion 
(Environment, Human 

Rights and Ethics, 

Sponsring, Other Issues) 

- Företagsansvar 
(Arbetsförhållanden I 

leverantörskedjan, H&M 

stödjer, Miljö, 

Produktansvar) 

- Hållbarhetsredovisning 

- Etik & Miljö (ekobomull, 
Kvalitet & produktansvar, 

Miljöpolicy, Peace Trust, 

Uppförandekoden) 

Ingen info om CSR – 

inget CSR arbete 

Miljö och socialt ansvar 

Socialt/etiskt ansvar Uppförandekod - Uppförandekod 

- Kontroller utförda av 
interna & externa 

kontrollanter 

- uppföljning 

 

- Uppförandekod 

- Kontroller och 
uppföljning 

 - Uppförandekod BSCI 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Kontroller av 

uppförandekoden 

Miljöansvar - Miljöpolicy 

- Kemikalierestriktioner 

- Kemikalierestriktioner 

- Hållbarhetspolicy 

- Mål 

- Bomull & miljö i fokus 

- Satsar på ekologisk 

bomull 

- Eko-kollektion 

- Miljöpolicy 

- Kemikalierestriktioner 

 - Certifierade enligt ISO 
14001, sedan 1999 

- Miljö- och 

hälsomärkningar 

- Miljöpolicy 

- 1999 infördes grön el till 
alla verksamheter i 

Sverige 

- Sedan 2005 mäter de sina 
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koldioxidutsläpp 

- Klimatkompenserar för 

koldioxidutsläppen för 

tjänsteresor med flyg 

genom investeringar och 

vindkraftverk. 

- Kemikalierestriktioner  

Välgörenhet - Sponsrar Waterkeeper 
Alliance & Ocean 

Futures Society.  

- Sponsrar Mattias Klum 

och WWF.  

- Överblivna kläder I 
Sverige lämnas till Röda 

Korset.  

- Skänker kläder till 
välgörenhet 

- Stödjer 

jordbävningsoffren på 

Haiti 

- Samarbete med UNICEF 

- Satsar på ungdomar i 

Bangladesh 

- Stödjer kampen mot 

droger 

- H&Ms jubileumsstiftelse 
stöder Hand in Hand 

- Stödjer FN:s Global 

Compact 

- Skrivit under CEO Water 
Mandate 

Stödjer ett flertal sociala 
projekt inom Peace Trust i 

Indien – ekonomiskt och 

kunskapsmässigt 

 - Stöder olika projekt i 
Bangladesh 

- Stöder BRIS, Barnens 

Rätt i Samhället 

- Stöder Majblomman 

- Samarbete med 

Hungerprojektet 

- Samarbete med 1,6 

Miljonerklubben och Go 

Red för att stödja 

forskning kring kvinnors 
hjärt- och kärlsjukdomar. 

- Skänker överblivna kläder 

tillhjälporganisationer 

bl.a. Erikshjälpen. 

- Företagsprenumerant på 
de hemlösas tidningar i 

Stockholm 
 

Intressentdialog Vill ha och uppskattar 

åsikter från kunder och 

andra intressenter 

angående deras arbete 

med miljö- och sociala 

frågor. ”Thus we can 

become an even better 

Gant”. 

- Regelbunden dialog med 

sina intressenter. 

- Redovisar resultat i 

hållbarhetsredovisning 

Intressentdialog.  - Regelbunden dialog med 

sina intressenter. 

- Redovisar resultat. 

- Definierar viktiga 
intressenter, medarbetare, 

kunder, investerare, 

media, organisationer 

m.fl.  

 

 Lindex Monki Nudie Odd Molly Peak Performance 

Företaget Omsättning – 540 

MEUR 2008, ca 5270 

(Ingår i H&M koncernen) Ingen information - 2450 återförsäljare i 42 

länder 2009 

Omkring 60 butiker i 20 

länder. Över 200 anställda 
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MSEK - Omsättning – 329, 8 

MSEK under 2009 

Information från hemsida 

(namn på 

informationssidor/dokument) 

- CSR – rapport 2008 

- Vi tar ansvar 

Monki CSR & Values This is Nudie 

- Support Amnesty 

- Code of Conduct 

- Organic denim 

- Take care of your jeans 

- Ethics - Ethics, Environment, 

Ethics and CSR 

Socialt/etiskt ansvar - Uppförandekod, BSCI 

- Kontroller av 
uppförandekod, utförda 

bl.a. BSCI även interna 

kontroller genomförs  

 

- Uppförandekod 

- Kontroller av att 
uppförandekoden 

efterlevs. 

- Uppförandekod 

- Kontroller av att 
uppförandekoden 

efterlevs. 

- Uppförandekod 

- Medlemmar i FWF 

- Uppförandekod, BSCI 

Miljöansvar - Kemikalierestriktioner 

- Hållbart mode – 
miljömärkningar och 

ekologiskt bomull 

- Miljöledningssystem 

enligt ISO 14001 

- Använder el från 
förnyelsebara 

energikällor på kontoren 

och i alla butiker där 

företaget har egna 

energiavtal.  

 

- Mål; 11 % av allt bomull 

ska vara ekologiskt i slutet 

av 2011 

- Krav om en hög standard 

med bra kvalitet och 

säkerhet. 

- Kemikalierestriktioner 

- Strävar efter att producera 
kläder som är etiskt & 

miljömässigt hållbara. 

- Långsiktigt mål; 

miljömässiga aspekter ska 

tas hänsyn och respekteras 

genom hela företaget. 

- Försöker använda mycket 

ekologisk bomull 

- Take care of your jeans, 
tvättips. 

 Speciellt miljöprogram 

Välgörenhet - Vattenprojekt i 
Bangladesh, Kina och 

Turkiet 

- Clean shipping Project 

- Samarbete med Kvinna 

till kvinna 

- En av huvudsponsorerna 

till Cancerfondens 

Rosa-bandet kampanj. 

- Etc. 

 

Medlemmar i NICE och 

Chemical Group 

Stöder Amnesty – speciell 

t-shirt, för varje som säljs 
får Amnesty 50 kr. 

Stödjer Chernobyl 

Children’s Project genom 
en speciell kollektion.  

 

Utför välgörande arbete 
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Intressentdialog - För en kontinuerlig 

dialog med 

intressentgrupper som 

utvecklar och förbättrar 

Lindex arbete. 

-  Definierar viktiga 

intressenter - kunder, 
medarbetare, 

leverantörer, NGOs, 

media, studenter. 

- Redovisar resultat till 

företagets intressenter 

via olika 

kommunikationskanaler, 

CSR-rapport, 

webbplats, föreläsningar 
m.m.  

Arbetar med intressenter 

för att förbättra 

förhållanden inom 

textilbranschen. Här bäst 

möjlighet att arbeta för en 

etisk och miljömässigt 

hållbar produktion. 

   

 
 Svea Tiger of Sweden Tshirtstore WESC Whyred 

Företaget Ingen information Ingen information Ingen information - Försäljning i 22 länder, 14 

konceptbutiker och över 

200 återförsäljare. 

- Omsättning – över 300 
MSEK 

Ingen information 

Information från hemsida 

(namn på 

informationssidor/dokument) 

Ingen info om CSR – 

inget CSR arbete 

Ingen info om CSR – 

inget CSR arbete 

Ingen info om CSR – 

inget CSR arbete 
- Uppförandekod Ingen info om CSR – 

inget CSR arbete 

Socialt/etiskt ansvar    Uppförandekod  

Miljöansvar   - Egen produktion 

- Egna butiker 

- T-shirts i 100% bomull 

Kemikalierestriktioner!  

Välgörenhet      

Intressentdialog      
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Inhämtning av information 

Information om företagen och deras CSR-arbete har hämtats från följande sidor; 

Acne  

About - http://www.acnestudios.com/category/about/ 

Björn Borg  

Miljö & socialt ansvar - http://www.bjornborg.com/sv/Company/Om-Bjorn-Borg/Miljo--socialt-ansvar/ 

Verksamheten - http://www.bjornborg.com/sv/Company/Om-Bjorn-Borg/VERKSAMHETEN/ 

Bondelid 
Hemsida - http://www.bondelid.se/ 

Cheap Monday 
CSR – Corporate Social Responsibility - http://www.cheapmonday.com/csr 

About - http://www.cheapmonday.com/about 

Filippa K 

CSR Corporate Social Responsibility – http://www.filippa-k.com/about/csr  

Company - http://www.filippa-k.com/about 

GANT 
Responsible fashion – http://www.gant.com/www/northset.html#/startpage/gantcompany/responsiblefashion 

Gant Company - http://www.gant.com/www/northset.html#/startpage/gantcompany/gantinbrief 

H&M  

Hållbarhetsredovisning – http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2008_PDF_1240240530209.pdf 

Företagsansvar - http://www.hm.com/se/fretagsansvar__responsability.nhtml  

Indiska 
Företagsfakta - http://indiska.com/system/content/html.asp?p=about 

Etik & Miljö - http://indiska.com/default.asp?e=ethics 

J Lindeberg  

The Company – http://www.jlindeberg.com/#about_thecompany 

KappAhl 

Etik & Miljö - http://www.kappahl.com/corp/About-Kappahl/Miljo--moral/Miljo/ 

Miljö och socialt ansvar – http://www.kappahl.com/Documents/Milj%C3%B6_o_socialt_ansvar.pdf 

Lindex 
Vi tar ansvar - http://www.lindex.com/se/info/vi-tar-ansvar/ 

CSR - rapport 2008 – http://www.lindex.com/Archive/pdf/CSR-rapport%20Lindex%20SE.pdf 
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Monki  

Monki CSR & Values- http://monkiworld.com/common/documents/Monki_CSR.pdf 

Nudie  

This is Nudie - http://www.nudiejeans.com/thisisnudie 

Odd Molly  

Ethics – http://oddmolly.com/about/ethics 

Investors - http://oddmolly.com/investors/business 

Peak Performance  
Our Roots - http://www.peakperformance.com/Metanavigation/OUR-COMPANY/ 

Ethics - http://www.peakperformance.com/Metanavigation/OUR-COMPANY/Environment-ethics-and-CSR/  

Svea  

About us - http://www.sveasvea.se/ 

Tiger of Sweden  

Hemsida – http://www.tigerofsweden.com/site/ 

Tshirtstore 

Om oss – http://tshirtstore.se/about.aspx 

WESC  

Om WeSC - http://www.wesccorp.com/varumaerket/ 

Uppförandekod - http://www.wesccorp.com/uppf-randekod/ 

Whyred  
Hemsidan – http://www.whyred.se/website1/1.0.1.0/190/
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