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Sammanfattning 

Problemformulering: Denna uppsats avser att besvara/beröra följande frågor: 

- Hur tolkar företag begreppet CSR, hur arbetar de med det samt om det finns några 

skillnader/likheter mellan företagen? 

- Hur kommunicerar företagen sitt CSR arbete via olika dokument, finns det några 

skillnader/likheter mellan företagen? 

Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva, förklara och jämföra hur utvalda svenska företag 

inom konfektionsbranschen kommunicerar kring begreppet CSR mot sin marknad via olika 

dokument, hur företagen tolkar begreppet CSR samt hur de arbetar med det.  

Metod: En fallstudie har genomförts på tre företag inom konfektionsbranschen på den 

svenska marknaden. Textanalys har genomförts på utvalda dokument såsom respektive 

företags hemsida, årsredovisningar från 2002 och framåt samt tillgängliga 

hållbarhetsredovisningar för att se hur företagen kommunicerar kring CSR. Även kvalitativa 

intervjuer med respektive företag har genomförts för att komplettera textanalysen och för att 

få ytterligare en synvinkel utöver kommunikation på hur företagen arbetar med CSR.  

Teori: De teorier som använts är Carrolls CSR – pyramid samt företags olika ståndpunkter till 

CSR. Carrolls CSR pyramid tar hänsyn till olika ansvar som måste uppfyllas i CSR arbetet 

medan den andra teorin tar upp företags olika ståndpunkter till CSR samt hur ståndpunkten 

kan påverka i vilken utsträckning samt grad man arbetar med CSR. 

Slutsats: När det gäller CSR arbetet finns det mer likheter än skillnader mellan företagen. 

Kommunikationen skiljer sig i omfattning mellan företagen.  

 



    

Abstract 

 
Problem: This essay intends to answer/address the following questions: 

- How does companies communicate their CSR efforts through various documents, are there 

differences/similarities between the companies? 

- How does companies interpret the term CSR and how do they work with it and are there 

differences/similarities between the companies? 

Purpose: The purpose of this essay is to describe, explain and compare how selected Swedish 

companies within the clothing industry are communicating around the concept of CSR to its 

market through various documents, how companies interpret the notion of CSR and how they 

work with it. 

Method: A case study has been conducted in three companies within the clothing industry on 

the Swedish market. Text analysis has been carried out on selected documents, as each 

company's website, annual reports from 2002 onwards and on available sustainability reports 

to see how companies are communicating about CSR. Qualitative interviews have also been 

conducted with each company as a supplement to the textual analysis and to get another 

perspective in addition to communication on how companies work with CSR. 

Theory: The theories used are Carroll's CSR - pyramid and the companies expressed views 

regarding CSR. Carroll's CSR pyramid takes into account the different responsibilities that 

must be met in CSR - work while the second theory deals with various business positions of 

CSR and how the position can influence the extent and degree to work with CSR. 

Conclusion: In the case of CSR work, there are more similarities than differences between 

the companies. Communication is different in scale between the companies. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 CSR begreppet  

Då överlevnad är en viktig faktor för företag har de i alla tider varit tvungna att ta hänsyn till 

samhället runt omkring sig. Företag agerar efter de normer och värderingar som för tillfället 

råder dels i företaget och dels i samhället men också efter de formella regelverk som finns och 

måste efterlevas.
1
 Corporate Social Responsibility som i fortsättningen kommer att skrivas 

CSR har vuxit fram som en motkraft mot ansvarslöst företagande.
2
 Detta är ett globalt 

fenomen som appliceras ända ner på lokala nivåer. Spridningen av CSR kräver en robust och 

universal definition som tar hänsyn till både socialpolitiska och institutionella olikheter. Vad 

som bestämmer ansvarsgrad hos olika företag i olika länder kan vara väldigt varierande.
3
 CSR 

kan på svenska översättas till ”företags sociala ansvar” eller ”företags samhällsansvar” och 

kan spåras århundraden tillbaka.
4
   

 

Frågor om företags sociala ansvar diskuteras allt oftare under begreppet CSR. Detta begrepp 

är väletablerat och har starka kopplingar till andra liknande begrepp som fångar upp samma 

typ av frågor om företagens samhällsansvar. Oavsett vilken etikett som sätts på frågor om 

företagens samhällsansvar kan man konstatera att dessa frågor har fått en ökad relevans under 

det senaste decenniet och att det idag saknas en enhetlig definition. Dock används ofta EU-

kommissionens definition som utgångspunkt: ”De flesta definitioner av företagens sociala 

ansvar beskriver det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 

sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.”
5
  

 

Vidare beskriver EU-kommissionen att det sociala ansvaret är ett frivilligt engagemang som 

skapar ett bättre samhälle och en renare miljö. Även om det inte finns en klar definition om  

det sociala ansvaret så vet man i alla fall att det handlar om ett frivilligt ansvar som sträcker 

sig utöver det som lagen kräver.
6
 

Idag handlar det inte om företag ska eller inte ska ta ett ta socialt ansvar utan mer hur de ska 

bete sig för att göra detta. Det förväntas att, i synnerhet de stora företagen, har en CSR - 

                                                 
1
 Svenskt Näringsliv 2009, s 4 

2
 Borglund T m.fl., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar (2009), s 49 

3
 Halme M m.fl., Corporate Responsibility: Reflections on context and consequences  (2009), s 7 

4
 Helg Å. & Vakoufari M., Från ord till handling: tio steg mot lönsamt samhällsansvar (1959), s 12 

5
 Grafström M m.fl., CSR: Företagsansvar i förändring (2008), s 38-39 

6
 Ibid s 39 
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medvetenhet. Vad som förväntas av företagen växlar dock beroende på i vilken bransch de 

befinner sig i. Stora globalt verksamma företag kan välja målsättningar på helt andra nivåer 

än det lilla familjeföretaget. Alla företag kan utifrån sin verksamhet bestämma vad de som 

samhällsaktörer kan göra. De samlade förväntningarna på företag är att de ska vara produktiva, 

skapa arbete åt de anställda, leverera avkastning till kapitalägarna, tillverka goda produkter åt 

kunderna och samtidigt tänka på miljön samt de sociala effekterna av verksamheten. Allt detta 

kan sammanfattas under ”license to operate”, vilken inte utfärdas av någon myndighet och 

regleras inte heller genom lagar och regler utan utfärdas av alla intressenter sammantaget.
7
 

 

1.1.2 Olika tolkningar av CSR 

Då det saknas en tydlig definition av vad företagens sociala ansvar innebär och vad det 

omfattar är det upp till företagen själva att göra sin egen tolkning av vad det innebär och 

omfattar. Det resulterar i att hur företag arbetar med CSR är olika, ofta beroende på hur 

företagets ledning tolkar företagets roll i samhället. Att CSR tolkas på olika sätt visar sig 

genom att ansvaret för CSR placeras på olika avdelningar och nivåer i olika företag. Ansvaret 

kan bland annat ligga hos en CSR - chef eller hållbarhetschef, hos ledningen, på 

personalavdelningen, informationsavdelningen eller marknadsavdelningen. Att företag 

placerar ansvaret på olika avdelningar visar att det finns stora skillnader i hur företag väljer att 

arbeta med CSR frågor. Hur företag argumenterar för och motiverar sitt arbete med socialt 

ansvarstagande visar företagen stora likheter nämligen att det ökar lönsamheten och gör dem 

till attraktiva arbetsgivare.
8
  

 

Diskussionen kring CSR hör hemma inom företagsetiken men ändå kan man inte sätta ett 

likhetstecken mellan dessa två. Anledningen till detta är att företagsetiksområdet innehåller 

etiska frågor på andra nivåer än den mellan företag och samhälle eller företag och företag. 

Typiska frågor som tas upp i diskussionen om CSR är intressentdialoger, 

hållbarhetsredovisningar, hållbar leverantörskedja, uppförandekoder (code of conduct), etiska 

regler för underleverantörer, privata - offentligt partnerskap, sponsring och delaktighet i det 

lokala samhället. Företagsetiken är också en tillämpad etik där etiska aspekter av till exempel 

ledarskap, redovisning, marknadsföring och personalpolitik ingår.
9
 CSR ska tas i relation till 

företagets intressenter. Det innebär ett större åtagande än att betala skatt och producera de 

                                                 
7
 Borglund T m.fl., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar (2009), s 13-15 

8
 Grafström M m.fl., CSR: Företagsansvar i förändring (2008), s 38- 48 

9
 Frostenson M. & Borglund T., Företagens sociala ansvar och den svenska modellen (2006), s 10-11  
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produkter och tjänster som samhället efterfrågar. Det innebär även att företaget måste se hur 

verksamheten påverkar omvärlden i ett bredare perspektiv, exempelvis hur de samhällen där 

produktionen sker påverkas.
10

  

 

Det är som Annette Cerne skriver i sin bok Working with and Working on Corporate Social 

Responsibility The Flexibility of a Management Concept, att det som konsumeras på en sida 

av jordklotet får konsekvenser för människor på andra sidan jordklotet vilket har lett till nya 

debatter och krav på företag och deras verksamhet.
11

 Företaget måste skapa en långsiktig 

relation som bygger på ett ömsesidigt förtroende för och mellan de olika företagen och 

intressenterna. Hur ett företag förhåller sig till sitt samhällsansvar formuleras på olika sätt. En 

del gör det i form av en uppförandekod där företagets krav på sin egen organisations 

uppträdande beskrivs. Andra beskriver sitt förhållningssätt till omvärlden genom företagets 

värderingar och ytterligare ett sätt att göra det på är att skapa en mission eller en vision som 

beskriver företagets förhållande till värderingar och samhället i ett större perspektiv. Oavsett 

hur denna beskrivning görs utgör förhållningssättet grunden för den struktur som byggs av 

policys, som sedan revideras och kontrolleras.
12

  

 

1.1.3 Varför CSR?  

Att reglerna kring CSR är frivilliga innebär att om de inte efterföljs får inte företaget rättsliga 

påföljder. Det betyder även att användaren har stort utrymme att tolka dessa regler så att de 

passar den egna verksamheten. Att de är frivilliga innebär att de är mindre byråkratiska och 

mindre hämmande för affärsverksamheten än tvingande regler. Anledningen till att det finns 

så många regler beror på flera saker. En sak som bidrar är att det finns en stor attraktionskraft 

i begreppet frivillighet. Frivillighet lovar flexibilitet och att det är något som individen eller 

organisationen själv har möjlighet att påverka. Något annat som också inverkar är att 

attraktionskraften i frivilliga regler gör att företagen inte bara kan tänka sig att arbeta för att 

följa dessa regler, utan att de också alltmer intresserar sig för att vara med och skapa dem.
13

  

För företag som arbetar med CSR handlar det förmodligen om att bygga upp och förvalta sin 

trovärdighet. Denna trovärdighet bidrar i sin tur till den goodwill som kommit att utgöra en 

                                                 
10

 Löhman O. & Steinholtz D., Det ansvarsfulla företaget Corporate Social Responsibility i praktiken (2003), s 

108  
11

 Cerne A., Working with and Working on Corporate Social Responsibility The Flexibility of a Management          

Concepti  (2008), s 2  
12

 Löhman O., Det ansvarsfulla företaget Corporate Social Responsibility i praktiken  (2003), s 109  
13

 Grafström M m.fl., CSR: Företagsansvar i förändring (2008), s 96-100 
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allt viktigare del av företagens tillgångar och position på marknaden.
14

 Om företagens CSR -

plan är för bred blir det svårt att vara trovärdig i alla frågor och att åstadkomma konkreta 

resultat. Därför kan det vara bättre att bara fokusera på några frågor.
15

 Företagen kan vinna 

trovärdighet på olika sätt och ett sätt är öppenhet. Ju mer öppen man kan vara kring företaget 

och dess verksamhet, desto större trovärdighet kan man vinna. Med detta menar man inte att 

företaget ska lämna ut affärshemligheter, men det finns kanske en del information som företag 

kan lämna ut men av slentrian undanhåller. Där kan GRI, Global Reporting Initiative, som 

föreslår en viss standardisering av rapporteringen kring CSR vara till hjälp.
16

  

1.1.4 CSR kommunikation 

När det gäller CSR har media en fundamental roll. Man skulle kunna säga att media är som en 

moralens arena där företag, organisationer och journalister verkar. Det är på denna arena som 

omdömen ges, anklagelser görs och debatter förs. Det är i media som granskade 

organisationer för fram sin kritik och lanserar sina kampanjer. Det är även där som företagen 

försvarar sig när de kritiseras. Om det inte vore för media kanske CSR inte skulle ha 

utvecklats som det gjort. En av anledningarna till att företag arbetar med CSR är rädslan för 

att bli kritiserade eller anklagade i media. Denna rädsla för media gör även att en del svenska 

företag underkommunicerar CSR. Man avstår från att berätta om allt man gör för rädslan att 

bli kritiserad. Företag i andra länder än Sverige kommunicerar i större utsträckning om sitt 

CSR arbete. Företag som har känt av negativ kritik i media och blivit indragna i, för 

förtroendet, skadliga händelser är mer medvetna om riskerna än andra företag. Dessa företag 

utvecklar därför ofta CSR strategier för att stärka sina intressentrelationer men även för att 

undvika framtida kritik. Medierna är inte bara granskare av omvärlden, utan bidrar också 

själva som aktörer till att bekräfta tidens idéer som riktiga. De är även med och konstruerar 

bilden av näringslivet inför de andra samhällsaktörerna och anger vad som är rätt och fel. 

Dock är media som bransch en av de minst utvecklade kring CSR arbetet jämfört med andra 

branscher i Sverige.
17

  

 

En central del för CSR är att berätta för andra vad man gör. CSR betonar företagens breda 

ansvar mot en stor grupp intressenter och genom detta kan företagens intressentrelationer 

                                                 
14

 Borglund T m.fl., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar (2009), s 17-20 
15

 DN 2009, Se etik som en möjlighet för affärerna 
16

 Borglund T m.fl., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar (2009), s 17-20 
17

 Ibid s 25-35 
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förändras.
18

 CSR aktiviteterna borde bottna i företagets värdegrund och historia för att 

upplevas som något naturligt och rätt. CSR kan hjälpa till att bygga ett förtroende till 

intressenterna och för att kunna göra det måste man kommunicera. Därför blir CSR 

kommunikationen fundamental i processen att vårda företagets anseende.
19

 För en del 

intressenter handlar det om att bilda sig en uppfattning om företaget och dess etik inför ett val 

om att börja arbeta där, bli kund eller leverantör. De verktyg som står till buds för 

kommunikationen är bland annat årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar, webbsidor samt 

företagsbroschyrer.
20

 Som sagt har begreppet CSR under senare år fått stort genomslag bland 

svenska storföretag, till viss del tack vare media som belyst begreppet/området. I slutet av 

1990-talet var det inte många företag som omsatte CSR i sin verksamhet, men 2005 hade tre 

av fyra företag på Stockholmsbörsens A-lista hemsidor som kommunicerade socialt 

ansvarstagande i någon form, till exempel CSR, hållbarhet eller miljöengagemang. Idag är det 

vanligt att företagen redovisar sina insatser inom områden som CSR och hållbarhet i sina 

årsredovisningar.
21

 

 

1.1.5 CSR i konfektionsbranschen 

Då många klädföretag i industriländer flyttar produktionen till utvecklingsländer för att på så 

sätt sänka kostnaderna har mycket uppmärksamhet riktas mot de arbetsvillkor som råder inom 

klädindustrin i dessa utvecklingsländer. Medias/samhällets kritik mot företagen har varit hård, 

vilket har lett till att många större företag påbörjat ett arbete med att förbättra arbetsvillkoren 

hos sina leverantörer. Trots detta är det viktigt att man även betänker att 

konfektionsbranschen även bidrar till en positiv utveckling för dessa länder.
22

  

 

Konfektionsbranschen är inte enbart förknippad med dåliga arbetsförhållanden utan deras 

affärsverksamhet har även stor påverkan på miljön. Konsumtionen av kläder och skor i 

Sverige har ökat under de senaste tio åren. Konfektionsbranschen är förenad med stora 

miljöproblem men det är inget vi svenskar (och andra industriländer) ser eftersom det istället 

märks av i de länder där kläderna produceras.
23

 Till exempel kan det krävas upp till 29 000 

liter vatten för att producera ett kilo bomull. Eftersom bomull huvudsakligen odlas i torra 

                                                 
18

 Borglund T m.fl., Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar (2009), s 49 
19

 Ibid s 63 
20

 Ibid s 111 
21

 Frostenson M. & Borglund T., Företagens sociala ansvar och den svenska modellen (2006), s 14  
22

 Johansson Hanna, 2006, Rapport #2 Nio Modeföretag – hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i 

produktionen 
23

 Engvall M., SwedWatch, Den blinda klädimporten – miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras 

till Sverige (2008), s 4-6 
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områden där sötvatten är en bristvara kräver odlingarna konstbevattning och i dessa områden 

lider även många människor av allvarlig brist på rent dricksvatten.
24

 I dagsläget efterfrågar 

konsumenterna inte kläder som producerats på ett miljövänligt sätt och en teori är att 

konsumenterna saknar kunskap och om konsumenterna skulle efterfråga miljömässigt 

producerade kläder skulle utbudet gällande detta troligtvis öka. De problem som uppstår inom 

konfektionsbranschen beror till viss del på de låga priserna på produkterna. Om en leverantör 

ökar sina priser för att kunna svara på de högre miljökrav som ställs på dem resulterar det i att 

de utländska beställningarna minskar. Istället skjuts dessa kostnader över på de 

underleverantörer som leverantören anlitar vilket leder till att dessa har svårare att investera i 

mer miljövänlig teknik eftersom deras vinstmarginaler blir mindre. Idag är det lokala 

myndigheter och befolkningen som får stå för större delen av dessa kostnader och inte de 

svenska klädföretagen eller konsumenterna som visar sig i slutpriset på varorna som säljs i 

butik.
25

 

1.2 Problemdiskussion 

Begreppet CSR har en lång historia och idag är det många företag som arbetar med CSR på 

ett eller annat sätt. Frågan man kan ställa sig är om arbetssätten är lika eller skiljer de sig åt 

mellan branscher, kanske skiljer sig de även åt inom samma bransch? I konfektionsbranschen 

använder man sig ofta av utvecklingsländer och placerar sin produktion där. I dessa länder 

skiljer sig kulturen och arbetsförhållande från det som man är van med i Sverige. Detta bidrar 

till att företagen blir tvungna att hantera samma problem, exempelvis barnarbete, 

arbetsförhållande och produktionens miljöpåverkan. Det finns ju dock en frivillighet i 

begreppet vilket gör att även fast de upplever samma problem kanske de inte arbetar med dem 

på samma sätt om en del företag nu ens arbetar med CSR. Är det så att företag inom 

konfektionsbranschen arbetar olika med CSR? Vad är det i så fall som skiljer företagen åt? 

Idag finns det egentligen inga enhetliga krav på vad som krävs av företag för att de ska få 

säga att de arbetar med CSR, vilket kan ses som en konkurrensfördel i dagens samhälle där en 

mer miljömedvetenhet växer fram. Även hur företagen kommunicerar sitt arbete kan skilja sig 

åt, det finns de företag som har egna hållbarhetsredovisningar medan andra företag knappt har 

någon dokumentation alls trots arbete med CSR. Hur kommer det sig att vissa företag inom 

konfektionsbranshen skrivit hållbarhetsredovisningar under flera år, andra endast har gett ut 

                                                 
24

 Världsnaturfonden WWF 2009, Bomull – en vattenslukande gröda 
25

 Engvall M., SwedWatch, Den blinda klädimporten – miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras 

till Sverige (2008), s 4-5 
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en det senaste året medan andra inte har skrivit någon överhuvudtaget? Då CSR kan ses som 

en konkurrensfördel borde det kanske för rättvisans skull även finnas en enhetlig definition 

eller krav som ställs mot företagen. Det kan vara så att olika företag arbetar olika seriöst med 

CSR men ändå så tar de del av samma konkurrensfördel om nu CSR är en fördel, dock krävs 

det att företagen då på något sätt kommunicerar att de arbetar med CSR till sina intressenter. 

De företag som i större utsträckning arbetar med CSR borde kanske uppmärksammas mer 

positivt än de andra. Idag verkar det som att områden inom CSR, hos vissa företag, tas upp i 

media då det framkommer att det har brustit i företagets CSR arbete. Varför ger media så 

sällan en bild av det postitiva arbete ett företag faktiskt har genomfört? Dock ligger kanske 

ansvaret hos företagen själva att verkligen kommunicera sitt arbete för att uppmärksammas.  

 

Det kanske inte behövs en enhetlig definition eller krav gentemot företagen utan att företag 

arbetar lite med CSR är bättre än ingenting och om det skulle finnas krav på företagen kanske 

några skulle välja bort CSR för att resurserna inte räcker till. Eller varför införs det inte en 

enhetlig definition eller krav som samtliga företag måste arbeta med som sedan kan utökas av 

respektive företag? Kan en lag/lagar kring CSR innebära en förbättring eller en försämring av 

ett företags CSR arbete? Eller kan det bli så att människor drar sig för att starta upp företag 

eller kommer redan befintliga företag att avvecklas då ett eventuellt kostsamt arbete kring 

CSR blir lag på? Något som också kan uppfattas olika beroende på företag, är hur långt 

företagens ansvar sträcker sig, med en definition eller krav gentemot företagen kanske detta 

skulle bli tydligare och utveckla CSR arbetet i stort. Arbetet kring ett ansvarstagande längre 

ner i produktionskedjan kanske kan skyndas på? Eller det kanske leder till att eventuella 

certifikat kring spårbarhet av fibern eller liknande endast blir ett skrifligt dokument som inte 

har något värde? Det kanske även skulle bidra till att fler företag börjar arbeta med CSR och 

då kanske kraven trycks längre ner i produktionskedjan av företagen. Då det är upp till varje 

företag att göra sin egen tolkning av CSR och vad detta begrepp omfattar så kan det bidra till 

att CSR betydelsen och arbetssätten värderas olika beroende på företag. Som sagt kan även 

kommunikationen av CSR arbetet skilja sig åt, vissa företag kanske har med information om 

arbetet i årsredovisningen medan andra inte har det. En del företag skapar kanske en 

hållbarhetsredovisning som tar upp allt inom deras CSR arbete. Det kan vara så att en del 

kommunicerar ut sitt arbete väldigt väl och därmed blir mer uppmärksammade än andra 

företag, främst negativt, kanske delvis för att de använder sig av flera olika 

kommunikationskanaler eller för att företaget i sig är mer känt. Denna uppsats avser att 

besvara/beröra följande frågor: 
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- Hur tolkar företag begreppet CSR, hur arbetar de med det samt om det finns några 

skillnader/likhet mellan företagen? 

- Hur kommunicerar företagen sitt CSR arbete via olika dokument, finns det några 

skillnader/likheter mellan företagen? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att beskriva, förklara och jämföra hur utvalda svenska företag inom 

konfektionsbranschen tolkar begreppet CSR, hur företagen arbetar med det samt hur de 

kommunicerar kring begreppet CSR mot sin marknad via olika dokument.  

1.4 Avgränsning  

Konfektionsbranschen/konfektionsindustri är den del av sömnadsindustrin som avser 

tillverkning av kläder.
26

 Konfektion ”confi´cio” betyder att man förfärdigar, tillverkar och 

framställer fabriksmässigt tillverkade färdigsydda kläder. Ibland används ordet konfektion 

också för själva tillverkningen och, i synnerhet tidigare, handeln med fabriksmässigt 

färdigsydda kläder.
27

Anledningen till avgränsningen till konfektionsbranschen är för att det är 

en bransch som figurerat i media då företag bland annat har fått kritik för att utnyttja 

arbetskraft i Indien (H&M),
28

 brister i företagens kontroller gällande att leverantörerna följer 

kraven i uppförandekoden (H&M, Lindex och KappAhl),
29

 inte kan garantera att merinoull 

från får som utsätts för mulesing inte används i deras plagg (KappAhl, H&M och Åhléns)
30

 

och så vidare. Trots denna kritik så är det en bransch som har arbetat med CSR länge och som 

säger sig ha kommit långt med sitt CSR arbete. Avgränsningar har gjorts till tre välkända 

klädeskedjor inom konfektionsbranschen. Avgränsning har även gjorts till Sverige och den 

svenska marknaden.  

 

Det första företaget som uppsatsen avgränsats till är KappAhl Holding AB (publ). Detta 

företag har valts då det är ett välkänt svenskt klädföretag som anser sig ha kommit långt i sitt 

CSR arbete. Detta företag säljer endast sitt eget varumärke.
31

  

                                                 
26

 Nationalencyklopedin 2009, Konfektionsindustri 
27

 Nationalencyklopedin 2009, Konfektion 
28

 DN 2007, H&M uppges utnyttja arbetskraft 
29

 Ibid 
30

 DN 2008, Får plågas i ullproduktion   
31

 KappAhl 2009, Kort om KappAhl 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/far-plagas-i-ullproduktion-1.701197,%20%202009-11-11%20kl%2019.05
http://investors.kappahl.com/index.php?p=about&afw_lang=sv,%20%202009-11-28
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Vidare har det även avgränsats till MQ Holding AB. Detta företag valdes då det är ett 

klädföretag som anser sig arbeta aktivt med begreppet CSR samt att det inte säljer enbart sitt 

eget varumärke utan även andra varumärken.
32

 

 

Det sista företaget som avgränsning skett till är Polarn O. Pyret AB vilket ingår i RNB Retail 

and Brands AB (publ) (detta kommer i fortsättningen benämnas RNB).
33

 Även detta företag 

valdes då det endast säljer sitt eget varumärke.  

1.5 Disposition  

Nedan följer uppsatsens disposition. 

I kapitel 2 tas för uppsatsen relevanta teorier upp. Dessa teorier sammankopplas sedan ihop 

med framkommen data i analyskapitlet. I kapitel 3 tas tillvägagångssättet för uppsatsen upp. 

En djupare förklaring ges av val av metod, urval och så vidare. I kapitel 4 presenteras den 

framtagna datan från hemsidor, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och intervjuer. I 

kapitel 5 analyseras den data som framkommit ur dokumenten och kopplas ihop med 

uppsatsens utvalda teorier. I kapitel 6 dras slutsater från det som framkommit i 

undersökningen och en diskussion förs kring uppsatsens tillvägagångssätt samt andra 

intressanta aspekter. Även förslag till vidare forskning tas upp. 

                                                 
32

 MQ Årsredovisning 1 september 2007 – 31 augusti 2008, s 2  
33

 RNB 2009, Om RNB  
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2. Teori 

Följande teorier har valts då dessa tydligt kan kopplas till hur företag arbetar med CSR. 

Carrolls CSR – pyramid tar hänsyn till olika ansvar som måste uppfyllas i CSR arbetet.
34

 Den 

andra teorin tar upp att företagen kan kategoriseras enligt deras olika ståndpunkter till CSR 

samt hur ståndpunkten kan påverka i vilken utsträckning samt grad man arbetar med CSR.
35

 

2.1  Carrolls CSR - pyramid 

Carrolls menar att för att CSR ska bli accepterad av en noggrann affärsman måste hela 

spännvidden av företagsansvar finnas med. Carroll menar vidare att det finns fyra sociala 

ansvarstaganden som utgör CSR och dessa är ekonomisk ansvar, juridiskt ansvar, etiskt 

ansvar och filantropiskt ansvar och kan beskrivas som en pyramid.
36

 Pyramiden bygger på att 

företagen ska ta ett totalt ansvar, vilket det blir när alla fyra ansvarsområden uppfylls, det vill 

säga när företaget är vinstdrivande, följer lagen, agerar etiskt samt är en god 

samhällsmedborgare.
37

 Pyramiden ska läsas nerifrån och upp och det ekonomiska ansvaret är 

grunden för arbetet med CSR. 

 

   

                →Filantropiskt ansvar - Att vara en god samhällsmedborgare 

                    →Etiskt ansvar - Att göra det som anses vara rätt och undvika skada 

→Lagstadgat ansvar - Att lyda lagen 

   →Ekonomiskt ansvar - Att vara lönsam 

Figur 1 – Carrolls CSR pyramid (källa: Carroll 1991)  

 

Historiskt sett skapades företag för att producera varor och tjänster som konsumenterna 

behövde och ville ha samt uppnå lönsamhet och acceptabel vinst. Dock kom detta motiv med 

att uppnå en acceptabel vinst att försvinna och ersattes istället av en strävan efter att maximera 

vinsten och så har det varit sedan dess. Vidare är det viktigt att behålla en stark 

konkurrenskraftig position på marknaden. Lägst ner i pyramiden återfinns det ekonomiska 

                                                 
34

 Carroll A., The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of  

    Organizational Stakeholders (1991)   
35

 Johnson G. m.fl., Exploring Corporate Strategy  (2008) 
36

 Carroll A., The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of  

    Organizational Stakeholders (1991),  s 4 
37

 Ibid s 8 
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ansvaret och Carroll menar att alla andra företagsansvar är baserade på det ekonomiska 

ansvaret.
38

   

 

Näst längst ner i pyramiden återfinns det legala ansvaret. Carrolls menar att samhället godtar 

inte bara att ett företag ska arbeta för att skapa vinst, företaget ska även följa de regler, 

förordningar och lagar som finns. Företaget ska sträva efter sina ekonomiska mål inom 

ramarna för gällande lagar.
39

  

 

Näst högst upp i pyramiden återfinns det etiska ansvaret. Med det etiska ansvaret menar 

Carroll de normer, standarder och förväntningar som skapas av företagets kunder, anställda 

aktieägare och samhället, det vill säga de olika intressenterna, om vad som är rättvist. Att 

agera etiskt betyder att ansvar tas på en högre nivå än vad lagarna kräver. Fundamentalt 

handlar detta om att göra vad som är rätt och att undvika eller minimera skador gentemot 

företagets intressenter. Dessutom är det viktigt att förhindra att etiska normer blir åsidosatta i 

syfte att uppnå organisatoriska mål.
 40

  

 

Högst upp i pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret. Med detta ansvar menar Carroll 

de handlingar ett företag eller organisation gör för samhället för att framstå som goda 

medborgare. Detta innebär att företaget ger tillbaka något till de områden och samhällen som 

företaget verkar i. Detta kan till exempel vara välgörenhet och bidrag till utbildning och kultur 

samt att ägare och anställda deltar i frivilliga och välgörehetsförehavanden i det lokala 

samhället. Filantropiskt ansvar är mer godtyckligt eller frivilligt på grund av att samhället inte 

ser företag som oetiska om de inte donerar kapital till humana program, men däremot finns 

det alltid en förväntan att företagen ska tillhandahålla kapital till sådana ändamål. Det är 

viktigt att agera i enlighet med samhällets förväntningar på filantropiskt ansvar. Filantropiskt 

ansvar är högt åtråvärt men anses inte vara lika viktigt som de övriga tre byggstenarna i 

pyramiden.
41

  

                                                 
38

 Carroll A., The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of  

    Organizational Stakeholders (1991),  s 4 
39

 Ibid  s 4-5 
40

 Ibid s 5-6 
41
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2.2 Olika kategorier av CSR 

I boken Exploring Coporate Strategy tas det upp att företag kan ha olika ståndpunkter till 

CSR och att det då påverkar hur de sköter CSR vilket påverkar inom vilken kategori företaget 

placerar sig i. 

 

Figur 2 – Olika kategorier av CSR (källa: Exploring Corporate Strategy 2008) 

 

Laissez-faire: denna kategori representerar en extrem ståndpunkt där organisationerna tar den 

ställningen att det enda ansvaret är det kortsiktiga intresset för aktieägare och att gå med vinst, 

betala skatterna och stå för jobbtillfällen. Denna typ av hållning kan tas av chefer som 

övertalats ideologiskt eller av mindre företag som inte har resurser att göra annat än att 

minimalt följa regler. Själva samhället förväntar sig mer av dessa stora organisationer och 

dess högsta chefer är medvetna om detta och accepterar att organisationer bör spela en mer 

aktiv roll.
42

 

 

Upplyst egenintresse: modifieras med att rekognoseras av de långsiktiga finansiella fördelarna 

för aktieägarnas välskötta relationer med andra intressenter. Motivering för sociala insatser är 

att de anses vara lönsamma. En organisations rykte och anseende är viktigt. Därför anses det 

att en mer aktiv hållning i sociala frågor är betydande för långsiktig ekonomisk framgång. 

Chefer här anser att de inte bara har ansvar inför sina aktieägare utan ett ansvar för andra 

intressenter. Det sätts även upp system för att hantera klagomål på ett effektivare sätt än 

                                                 
42

 Johnson G. m.fl., Exploring Corporate Strategy  (2008), s 146 
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organisationer med ”låt-gå” mentalitet. Högsta ledningen spelar även sina roller för att 

företaget skall vara mer proaktivt i sociala roller.
43

  

 

Interaktion mellan intressenter: argumentet i detta fall är att inom en organisation bör man 

mäta på ett mer pluralistiskt sätt än enbart genom det finansiella resultatet. Företag i denna 

kategori kan hålla olönsamma enheter, undvika tillverkning eller försäljning av antisociala 

produkter och vara beredda på att bära en minskad lönsamhet för det socialt goda.
44

 

 

Samhällsdanare: detta handlar om ekonomisk övervägande av underordnande betydelse eller 

ett tvång. Dessa är aktivister som försöker förändra samhället och sociala normer. De kan se 

dess strategiska syften som att ändra spelreglerna för att se till att samhället tjänar på det.         

I denna roll är det osannolikt att de är verksamma på egen hand. De är snarare sannolikt att 

samarbeta med andra organisationer för att uppnå sina syften.
45
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 Johnson G. m.fl., Exploring Corporate Strategy  (2008), s 147 
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45
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3. Metod 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

3.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära.
46

 Det hermeneutiska synsättet är en metod som 

framhäver betydelsen av förståelse för intentioner bakom text och tal samt för 

forskningsobjekt.
47

 Det vill säga, det handlar om läran om tolkning och förståelse. Man 

förklarar fenomen genom att sätta in dem i ett yttre sammanhang och sedan genom förståelse 

tolkas dessa fenomen.
48

 Denna uppsats kommer att analyseras utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt, det vill säga att ur helheten har ett undersökningsfenomen (företagets beteende) 

skapats som tolkas genom insamlad data och med hjälp utav lämpliga teorier för problemet. 

Det som avses att göras är att skapa en förståelse för vilka intentioner företag som arbetar med 

CSR har samt hur arbetet kommuniceras. 

3.2 Undersökningsmetod/Fallstudie 

För att kunna undersöka det som uppsatsen skall undersöka har en flerfallstudie av tre svenska 

klädföretag genomförts. Anledningen till att fallstudie har valts är för att det är en metod som 

innebär att man studerar ett enda fall mycket detaljerat.
49

 Att det vidare har valts att göra 

fallstudie på tre företag, en så kallad flerfallstudie, är för att det då kan göras en djupdykning 

på respektive företag och sedan kan man jämföra företagen med varandra och därmed hitta 

skillnader och likheter och i detta fall handlar det om hur företagen tolkar, arbetar samt 

kommunicerar begreppet CSR. I en fallstudie kan man använda sig av olika metoder för att 

samla in och analysera information. Det som är speciellt med en fallstudie är att den kan 

hantera många olika typer av empiriskt material som dokument, artefakter, intervjuer och 

observationer.
50

 I denna uppsats har dokument som de tre företagens respektive hemsidor, 

årsredovisningar, eventuella hållbarhetsredovisningar samt intervjuer använts för att samla in 

material. Anledningen till att författarna har valt att genomföra en textanalys är för att det ger 

oss en möjlighet att få en bred och djup information om hur företaget kommunicerar och 

                                                 
46

 Patel R. & Davidson B., Forskningsmetodikens grunder, (2003) s 28 
47

 Nationalencyklopedin 2009, hermenutik  
48

 Ibid  
49

 Bra Böckers Lexikon (2000) nr 7, s 329 
50

 Merriam S. B., Fallstudien som forskningsmetod, (1988), s 23- 24 
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arbetar med CSR. Som ett komplement till textanalysen har även kvalitativa intervjuer 

genomförts för att få ett ytterligare djup och aspekt kring det som undersökts.   

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Sekundärdata  

Den sekundärdata som använts till denna uppsats är böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter, 

Internet, årsredovisningar samt hållbarhetsredovisningar. För att få uppslag om relevant data 

har olika sökmotorer använts såsom Nationalencyklopedin, Google, Uppsatser.se och DIVA. 

De sökord som används är bland annat CSR, Corporate Social Responsibility, Företags 

samhällsansvar, samhällsansvar, samt CSR i textilbranschen/modebranschen/ 

konfektionsbranschen. Relevanta böcker har även hittats genom att söka på sökord som CSR, 

Corporate Social Responsibility och samhällsansvar på Södertörns högskolas bibliotek och 

Kungliga biblioteket samt genom nätbokhandeln Adlibris. Gamla uppsatser har gåtts igenom 

för att få uppslag till ytterligare relevanta böcker och rapporter. Även artiklar som behandlar 

CSR har använts för att få en djupare förståelse kring begreppet. Dessa artiklar har bland 

annat hämtats från Scandinavian Journal of Management – An international Journal. 

Företagens egna hemsidor, årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar har använts för att 

kunna genomföra en textanalys samt för att hämta information om företaget i sig gällande 

antalet anställda, nettoomsättning med mera.  

3.3.2 Textanalys  

Textanalys kan fungera som ett hjälpverktyg för att belysa och studera samhällsvetenskapliga 

problem.51 Diskursanalys innebär att man gör en kvalitativ och textorienterad analys.52 

Komparativ analys handlar om att man tar fasta på att jämföra texter med varandra, man försöker 

förklara skillnaderna mellan texterna.53 Textanalysen i denna uppsats avsåg att se hur företagen 

kommunicerade kring begreppet CSR i olika dokument såsom hemsidan, årsredovisningar 

samt hållbarhetsredovisningar och se om det fanns några skillnader eller likheter mellan dem. 

Textanalysen gjordes för att kunna få en överblick av hur CSR kommunikationen såg ut på de 

utvalda företagen. Textanalysen omfattar delvis den information som fanns tillgänglig på 

företagens hemsidor vid ett specifikt tillfälle nämligen lördagen den 14 november 2009 

mellan klockan 08.50 - 09.10 samt den informationen som fanns tillgänglig tisdagen 12 

januari 2010 klockan 19.40- 20.00. Kommunikationen/informationen kring CSR på respektive 

                                                 
51

 Bergström G. & Boréues K., Textens mening och makt (2005), s 12 
52

 Ekström M. & Larsson L., Metoder i kommunikationsvetenskap (2000), s 194-200 
53

 Hellspong L., Metoder för brukstextanalys (2001), s 78 
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hemsida kopierades då och placerades i enskilda dokument för vidare behandling och analys. 

Anledning till att hemsidorna studerades vid två tillfällen var för att hemsidan är det 

dokument som lättast kan uppdateras av företagen och därmed spegla det mest aktuella som 

händer inom CSR arbetet.  

 

Textanalysen omfattar även årsredovisningar i tidsperioden år 2002 fram till 2009 samt de 

hållbarhetsredovisningar som fanns tillgänglig. Årsredovisningarna hämtades via respektive 

företags hemsida samt sökmotorn Affärsdata. Hållbarhetsredovisningen för KappAhl 

hämtades via företagets hemsida samt att Polarn O. Pyret/RNBs hållbarhetsredovisning 

hämtades via koncernens hemsida. Då författarna inte funnit något lämpligt analysschema 

valdes det därför att omkonstruera det förslag till analysschema gällande diskursanalys
54

. 

Även delar från analysmetoden komparativ analys
55

 har tagits med i analysschemat. Följande 

analysschema skapades och användes vid analysen av de olika dokumenten; 

 Redogörelse för dokumentens huvudsakliga innehåll och innebörd.  

 Hur används ordet CSR och i vilken betydelse/innebörd. 

 Jämföring av dokumenten med fokus på innehållet. 

 

Analysschemat användes sedan vid bearbetningen av hemsidorna, årsredovisningarna samt 

hållbarhetsredovisningarna. När det gäller dokumentens huvudsakliga innehåll och innebörd 

uppnåddes detta genom att exempelvis titta på vilka områden företagen engagerar sig i när det 

gäller CSR, vilka underrubriker eller länkar som finns under varje CSR ämne/rubrik och hur 

omfattande informationen är. Hur begreppet CSR användes och i vilken betydelse eller i 

vilket sammanhang studerades också i de olika dokumenten. Bearbetningen av materialet 

skedde genom att först lästes det insamlade materialet igenom och tabeller för hemsidorna 

skapades som beskriver vad varje del av de olika rubrikerna samt underrubrikerna i de olika 

dokumenten innebär och innehåller. När det gäller årsredovisningarna skapades det listor 

istället för tabeller, där det viktigaste innehållet samt innebörden sammanställdes. För 

hållbarhetsredovisningarna fokuserades det på att plocka ut olika citat som bidrog till att 

förklara dokumentets innehåll och innebörd. Den bearbetade datan från dokumenten 

sammanställdes sedan för att lättare kunna jämföras mellan företagen samt sammanföras med 

det som framkommit vid intervjuerna och för att kunna kopplas till uppsatsens utvalda teorier.  

                                                 
54

 Ekström M. & Larsson L., Metoder i kommunikationsvetenskap (2000), s 207 
55

 Hellspong L., Metoder för brukstextanalys (2001), s 79 
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3.3.3 Primärdata 

Den primärdata som används i uppsatsen har inhämtats genom fyra intervjuer med 

representanter från de olika företagen samt att ett frågeformulär skickades via mail till en 

respondent. Av dessa intervjuer har tre stycken genomförts genom telefonintervjuer samt 

genom en personlig intervju. 

 

Samtliga respondenter, oavsett om det skulle bli en personlig intervju eller telefonintervju bad 

om frågorna i förväg vilket de även fick så att de kunde förberedda sig inför intervjun. Dessa 

frågor var uppbyggda efter en intervjumall (se bilaga 1). Detta för att författarna inte skulle 

låsa fast sig vid specifika frågor och för att hålla öppet för eventuella följdfrågor men ändå för 

att få med berörda områden. Tid för intervjun fick respondenterna själva välja eftersom de 

antagligen är mer upptagna än vad författarna var. Telefonintervjuerna genomfördes genom 

att båda författarna var med vid intervjun men det var endast en av författarna som ställde 

frågor medan den andra förde anteckningar. Detta för att författarna inte skulle tala i mun på 

varandra samt att det gjorde att en kunde koncentrera sig på att ta anteckningar medan den 

andra kunde koncentrera sig på att endast lyssna på det som sades för att därmed kunna 

komma med relevanta följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in med mobil och var mellan 

25 - 30 minuter långa.  

 

Den personliga intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats i ett litet konferensrum. 

Även här var det endast en av författarna som ställde frågor medan den andra förde 

anteckningar. Intervjun spelades in på mobil och var cirka 40 minuter lång.  

 

En av respondenterna svarade på frågorna via mail då respondenten kände att det inte fanns 

tid att undvara varken till telefonintervju eller personlig intervju. Denna genomfördes genom 

att frågor skickades till respondenten som fick drygt en vecka på sig att svara på frågorna och 

därefter skicka dem åter.  

 

Efter det att intervjuerna genomförts lyssnades de inspelade filerna av och fördes ner som text 

för att lättare kunna sammanställas. Därefter har informationen bearbetas för att författarna 

sedan ska kunna plocka ut den data som är relevant för uppsatsens syfte. Matrialet 

analyserades genom att kopplas till uppsatsens utvalda teorier. Till samtliga respondenter 

skickades kompletterande frågor via mail där svaren var otydliga eller behövde utvecklas.  
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3.4 Urval  

Urvalet som har skett när det gäller företagen är KappAhl, MQ samt Polarn O. Pyret. Dessa 

företag är verksamma inom konfektionsbranschen på den svenska marknaden. Dock har 

företagen något olika koncept vad gäller produkterna som säljs samt målgrupperna. KappAhl 

har valts då det är ett välkänt svenskt klädföretag som anser sig ha kommit långt i sitt CSR 

arbete. Detta företag säljer endast sitt eget varumärke. KappAhl är en ledande nordisk 

modekedja.
56

 Företaget säljer mode för hela familjen men riktar sig speciellt till kvinnor 

mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen. KappAhls affärsidé är ”Prisvärt mode för 

många människor”.
57

 Nettoomsättningen för 2008 var 4866 MSEK.
58

 Företaget är noterat på 

OMX Nordiska börs i Stockholm.
59

 

 

MQ har valts då det är ett klädföretag som anser sig arbeta aktivt med begreppet CSR. MQ 

säljer inte enbart sitt eget varumärke utan även andra varumärken. MQ bedriver detaljhandel 

inom dam- och herrkonfektion. MQ är Sveriges ledande modekedja med passion för 

varumärken.
60

 Den nuvarande koncernen, som bildades 2006, består av moderbolaget MQ 

Holding AB, det helägda dotterbolaget MQ Retail AB, två vilande dotterbolag samt bolaget 

MQ Shanghai Co Ltd.
61

 Innan denna koncern bildades bestod MQ av 57 stycken butiksbolag, 

som bedrev en eller flera MQ butiker belägna i Sverige samt MQ Sweden AB. MQ Sweden 

AB bestod av att administrera centrallager, utföra centrala inköp för koncernen samt sköta 

varumärket MQ.
62

 Under räkenskapsåret 2007/2008 var MQs nettoomsättningen 1507 

MSEK.
63

 

 

Polarn O. Pyret valdes då detta företag endast säljer sitt eget varumärke. Polarn O. Pyret ingår 

i koncernen RNB.
64

 Polarn O. Pyret säljer kläder till baby, barn och gravida. Produkterna 

designas, produceras och distribueras via egna butiker men också via franchisebutiker i 

Sverige och utomlands. Polarn O. Pyret är det ledande varumärket och butikskonceptet för 

barnkläder i kvalitetssegmentet på den svenska marknaden och vars kläder är kända för hög 

                                                 
56

 KappAhl 2009, Kort om KappAhl  
57

 KappAhl 2009, Affärsidé & verksamhet  
58

 KappAhls Årsredovisning 2009, s 2 
59

 KappAhl 2009, Kort om KappAhl 
60

 MQs årsredovisning 1 september – 31 augusti 2008, s 2 
61
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 Ibid s 2  
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 Ibid s 2 
64

 RNB 2009, Om RNB 
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kvalitet, funktionalitet och design.
65

 Under räkenskapsåret 2007/2008 var Polarn O. Pyrets 

nettoomsättning 396,2 MSEK.
66

 

 

Urvalet för textanalysen har gjorts till följande dokument: den information som finns 

tillgänglig på företagens hemsida under rubriker som kan kopplas till CSR, årsredovisningar 

samt hållbarhetsredovisningar. Att dessa dokument valts ut beror på att CSR kan speglas olika 

beroende på dokumentet samt att omfattningen på informationen kan skilja sig beroende på 

dokument.  

 

När det gäller den kommunikation som finns kring CSR på hemsidorna valdes detta att tas 

med dels för att det förmodligen är denna som uppmärksammas av flest kunder och andra 

intressenter samt dels för att den är lättillgänglig och lätt kan uppdateras från företagens sida. 

Dock brister denna information lite i tillförlitligheten då den som sagt kan förändras väldigt 

lätt och ofta om företagen så vill men då borde den å andra sidan vara den information som 

bäst stämmer överens med vad för CSR arbete som verkligen sker.  

 

Årsredovisningarna har avgränsats till 2002 och framåt till den senast tillgängliga versionen. 

Dessa valdes då de finns sedan en längre tid tillbaka och kan ge en mer översiktligt bild på 

CSR kommunikationen. De kan även ge en bild över hur länge företagen använt detta 

dokument som en kommunikationskanal. När det gäller årsredovisningarna för Polarn O. 

Pyret hänvisades det till RNB koncernens årsredovisningar vilka fanns tillgängliga på deras 

hemsida. Gällande MQs årsredovisningar så fanns det endast två stycken tillgängliga på 

hemsidan efter det att den nya koncernen bildats 2006, dessa två har använts till textanalysen. 

Då nuvarande MQ koncernen endast funnits sedan 2006, valdes det att även titta på MQ 

Sweden ABs årsredovisningar från 2002 fram till 2006. Då MQ Sweden AB fungerade som 

en samordnad funktion för de 57 butiksbolagen dels som varumärkesansvarig, dels för inköp 

och centrallager. Därför har det även tittats på dessa årsredovisningar. Dessa årsredovisningar 

togs fram genom databasen Affärsdata. Årsredovisningarna från KappAhl fanns tillgängliga 

på deras hemsida.  

 

Hållbarhetsredovisningarna har avgränsats till dem som fanns tillgängliga fram till 15 

december, 2009. Hållbarhetsredovisningar har valts då dessa förmodligen ger en djupare och 
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en mer utvecklad information än årsredovisningar samt hemsidorna och där med kan ge en 

djupare förståelse för respektive företags CSR arbete. När det gäller MQ fanns ingen 

hållbarhetsredovisning. Den första hållbarhetsredovisningen ska enligt MQ komma under 

2010. KappAhl däremot hade en hållbarhetsredovisning som täcker tiden fram till sista 

augusti 2008 och det fanns varken en tidigare eller senare version tillgänglig. När det gäller 

Polarn O. Pyret hänvisades det även här vidare till RNB koncernens hållbarhetsredovisning 

från 2007 och det fanns varken en tidigare eller senare version tillgänglig.  

 

Respondenterna i uppsatsen valdes ut genom att tio klädföretag som finns på den svenska 

marknaden kontaktas via e-post där de blev tillfrågade om de ville ställa upp på att bli 

intervjuade för uppsatsen. För att få dem intresserade skickades det med en beskrivning om 

vad uppsatsen skulle komma att handla om i stora drag. Det gjordes även en förfrågan om att 

de som skulle komma att bli intervjuade var ansvarig eller på annat sätt insatta inom 

företagets CSR arbete. Av dessa tio företag var det tre företag som svarade att de kunde ställa 

upp på intervju. Urvalet i denna uppsats har därmed skett genom strategiska urval då 

respondenterna medvetet valts.
 
För att få tag på ytterligare respondenter inom respektive 

företag har de som blivit intervjuade ombetts att ge förslag på ytterligare lämpliga 

respondenter att intervjua. Denna metod att komma i kontakt med ytterligare lämpliga 

personer kallas för snöbollsmetoden.
67

 Den person som författarna vid första intervju -

kontakten kom i kontakt med var den person som var chef eller ansvarig för att arbeta med 

företagets arbete kring CSR. De olika respondenterna är: 

CSR Quality Manager Supply & Sourcing från KappAhl (benämns i fortsättning som CSR 

Quality Manager) 

Environmental Issues Manager från KappAhl 

HR - chef från MQ 

Kvalitetstekniker från Polarn O. Pyret 

Manager CSR/Enviroment från RNB  

 

                                                 
67

 Tufte P-A. & Johannessen A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003), s 85 



 

   21    

3.5 Validitet 

Validiteten har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter det som den avser att mäta. 

Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet avgöra om en metod är 

valid eller inte.
68

 Inom validitetsbegreppet talar man om intern validitet. Intern validitet har att 

göra med att man kontrollerar alla variabler, även de som tycks sakna betydelse för studien.
69

  

När det gäller validiteten har författarna försökt att ställa frågor kring alla de faktorer samt de 

variabler som ansetts vara relevanta för undersökningen. Validiteten berör främst intervjuerna 

i denna uppsats. För att få en högre validitet så skickades de nedskrivna samt bearbetade 

intervjuerna tillbaka till respektive respondent för att kontrollera att inget missuppfattas eller 

missats vid intervjutillfället. När det gäller analysschemat har även detta validitetstestas, det 

vill säga kontrollerats att det verkligen mäter de faktorer som det avsågs att mäta vid 

konstruktionen av schemat.  

 

                                                 
68
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69

 Tufte P-A. & Johannessen A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003), s 261 



 

   22    

4. Empiri 

4.1 KappAhl 

4.1.1 Hemsida 

På KappAhls hemsida så finner man rubriken ”Etik och miljö” om man först trycker på ”Om 

KappAhl”. Under denna rubrik finns rubrikerna ”Miljö och socialt ansvar” samt ”Sponsring”. 

Under dessa två rubriker finns det ytterligare underrubriker. (Se bilaga 2.1) Informationen på 

KappAhls hemsida benämns med ”Snabba fakta” vilket ger ett intryck av att vara kortfattad 

och koncist. Det första som kommer fram under ”Snabba fakta” är en länk till 

KappAhlkoncernens redovisning ”Miljö och socialt ansvar”, vilken ger mer detaljerad 

information. Då hemsidan vid andra tillfället bearbetades hade det inte skett några större 

förändringar förutom att en ny egen rubrik ”KappAhl hjälper i Bangaldesh” hade tillkommit 

(se bilaga 2.4). Under denna rubrik kunde man läsa kortfattad fakta på engelska om att 

KappAhl stödjer barnhem samt familjer i slumområden i Dhaka. Under denna rubrik fanns det 

även ett fåtal bilder från dessa barnhem samt slumområdet. 
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Huvudrubrik Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

Miljö och socialt 

ansvar- Snabba 

fakta!  
 

- Här hittar man en 

länk till 

KappAhlkoncernens 

redovisning, Miljö och 

socialt ansvar. 

Så här jobbar vi  

 

- Arbetat sytematiskt länge 

med miljömässiga och 

sociala risker genom hela 

flödet. 

 – Inga egna fabriker. 

 – Bidrar till ekonomisk 

utveckling i 

utvecklingsländerna. 

 – KappAhl en liten aktör, 

kan inte ensam skapa en 

bättre och rättvisare värld. 

Uppförandekoden  

 

– 1997 togs första 

uppförandekoden fram. 

– Sedan 2004 är de medlemmar 

i BSCI. 

 – Kontrollerar leverantörerna 

att de följer koden genom dels 

externa revisionsföretag samt 

dels egna inspektörer. 

 

Produkterna 

 

 – Plagg ska produceras så 

miljö- och människovänligt 

som möjligt.  

– Ställer krav genom Test and 

Manufacturing Guide.  

– Under 2008-2009 pågår eget 

projekt No risk. Detta innebär 

att inga skadliga ämnen ska 

användas vid tillverkningen av 

deras plagg.  

– Har arbetat länge med miljö 

och hälsomärkningar (Öko-Tex 

Standard 100, EU-blomman, 

Organic Cotton och Organic 

Linen) varav under 2008, sex 

miljoner plagg hade någon av 

dessa märkningar.  

 

 Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

 Miljön  

 

– ”Är och ska uppfattas 

som ett av branschens mest 

miljömedvetna.” 
70

 

– Första modekedjan  i 

världen som certifierades 

enligt 

miljöledningsstandarden 

ISO 14001 1999. 

– Grön el i hela 

verksamheten i Sverige 

sedan 1999. 

 – Arbetar intensivt sedan 

tio år tillbaka för att 

minska miljöpåverkan.  

– Genomför projekt sedan 

2008 för att förbättra 

vattenreningen hos 

leverantörer med 

våtprocesser.  

- Mäter koldioxidutsläppen 

från totala varutransporter 

och arbetar för att minska 

utsläppen sedan 2005.  

– Tjänsteresor med flyg 

klimatkompenseras.    

Medarbetarna 

 

 – Ska vara en attraktiv 

arbetsgivare för samtliga 

medarbetare. 

 - Genomför medarbetarenkät 

årligen samt arbetar 

systematiskt med säkerhet, 

arbetsmiljö och miljö.  

– Arbetar aktivt med 

rekrytering, utbildning samt 

karriär- och ledarutveckling.  

– Fokusering på friskvård och 

arbetsklimat som gett minskad 

sjukfrånvaro. 

Några milstolpar  

 

– Viktiga årtal kring företagets 

miljö och sociala arbete tas upp. 

Exempelvis att 1993 

intensifieras miljöarbetet och 

företagets första 

kollektion ”ekokläder” 

kommer. 

 Underrubrik Underrubrik  

 Om oss  

 

– Kort information om 

företaget. 

Kontakta oss 

 

 – Kontaktuppgifter till företaget 

samt mailadress 

csr@KappAhl.com 

 

Tabell 1 – KappAhls hemsida, 2009-11-14, redigerad av Malin Andersson och Johanna Stinnerbom 
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Tabell 1 fortsättning. 

Huvudrubrik Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

Sponsring  

 

– Prioriterar human- 

och miljöområdet.  

– Föredrar långsiktiga 

projekt med klara och 

tydliga mål. 

 – Sedan 2004 

samarbetar man med 

Hungerprojektet.  

– Sedan 2004 stödjer 

man BRIS, Barnens 

Rätt i Samhället. 

 – ”Blommande 

företag” som stödjer 

Majblomman.  

– I samband med 

Tsunamikatastrofen 

bidrog man med kläder 

till hemvändande 

turister och BRIS fick 

extra bidrag.  

– 2007 gav man bidrag 

till Erikshjälpens 

läkarteam vid samband 

med översvämningarna 

i Bangladesh.  

– Samarbete med 1,6 

Miljonerklubben och 

Go Red för att stödja 

forskning kring 

kvinnors hjärt- och 

kärlsjukdomar sedan 

2007.  

 

Lokal Sponsring 

 

 – Företagsprenumerant på 

de hemlösas tidningar i 

Stockholm, Göteborg och 

Malmö. 

– Butiker och landskontor 

skänker överblivna kläder 

till lokala 

hjälporganisationer med 

gott renommé, däribland 

Erikshjälpen.  

Läs mer  

 

– Länk till  

www.bris.se  

www.1,6miljonerklubben.com  

www.erikshjälpen.se  

www.hungerprojektet.se  

www.majblomman.se  

KappAhl – ett blommande 

företag  

 

– Stödjer Majblomman dels 

genom att vara ett Blommande 

företag och dels genom att 

skänka kläder till 

Majblommans läger på Galtarö. 

Länk till www.majblomman.se  

Tabell 1 (fortsättning) – KappAhls hemsida,2009-11-14, redigerad av Malin Andersson och Johanna Stinnerbom 

 

4.1.2 Årsredovisning 

Nedan tas information som framkommit i årsredovisningarna upp. Första året beskrivs mer 

detaljerat för att sedan i efterföljande år endast ta upp nytillkommen information samt 

eventuella bortfall av information med undantag för kategorin ”övrigt”. Detta för att 

förhindra eventuella upprepningar.  

 

http://www.bris.se/
http://www.1,6miljonerklubben.com/
http://www.erikshjälpen.se/
http://www.hungerprojektet.se/
http://www.majblomman.se/
http://www.majblomman.se/
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År 2002 (räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2002) 

Rubrik – Miljöarbete 

– ”Etik och miljö är områden vi prioriterar.”
71

 

– KappAhls agerande i frågor kring miljö, etik och mänskliga rättigheter har stor 

betydelse för omvärldens syn på dem. 

– Miljöarbetet är inte ett avgränsat projekt utan en ständig pågående process. Självklara 

åtgärder är att källsortera i samtliga butiker, kontor och distributionscentral samt 

användning av miljömärkt el. 

– Ökar medarbetarnas miljökunskaper genom interaktiv miljöutbildning. 

– Vid huvudkontoret och distributionscentralen i Mölndal finns en miljöbilspool 

(elhybridbilar) som används flitigt vid kortare tjänsteresor istället för taxi, hyr- eller 

privatbilar. 

– KappAhl är ISO 14001 certifierade sedan 1999. 

 

Rubrik – Uppförandekod 

- KappAhls kläder ska tillverkas på ett etiskt försvarbart sätt, detta görs genom en 

uppförandekod som deras leverantörer förbinder sig att följa. 

- När det gäller hälsa och säkerhet kan KappAhl ganska snabbt åstadkomma stora 

förbättringar, medan det tar betydligt längre tid att påverka synen på till exempel 

anställningstrygghet och övertidsarbete.  

 

Rubrik – Stödprojekt 

- KappAhl bidrar till exempelvis FNs barnfond Unicef vatten- och santitetsprojekt samt 

de så kallad Brac - skolorna. 

- Under 2002 hade KappAhl en teckningstävling för sina yngsta kunder i Sverige, 

Norge och Finland på tema; Barn hjälper barn. En vinnare per land fick sitt bidrag 

tryckt på papperskassar som såldes för 2 kronor styck. Behållningen gick oavkortat till 

Unicef. 

- Överblivna kläder sänks till olika hjälporganisationer. 

- Distributionscentralen skänker refuserade plagg till Erikshjälpen och deras 

satellitkontor skänker provplagg till lokala hjälporganisationer. 
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År 2003 (räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2003) 

Saknas rubriker och information kring miljö, uppförandekod och stödprojekt. Dock 

framkommer det under en intervju med en säljare som även är intern miljörevisor en 

hänvisning till KappAhls broschyr ”Mode, Miljö och Moral” som finns (fanns) på deras 

hemsida. 

 

År 2004 (räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2004) 

Rubrik – Socialt ansvar & sponsring 

- KappAhl anser att samarbete ger styrka och större möjligheter att påverka 

arbetsvillkor och miljö i tillverkningsländerna. Därför har KappAhl gått samman och 

utvecklat BSCI (gemensam uppförandekod) tillsammans med ledande europeiska 

detaljhandelsföretag.  

- Medlem i Amnesty Business Group och i den norska organisationen Initiativ för Etisk 

handel.  

- Under 2004 inleddes ett samarbete med BRIS, Barnens Rätt I Samhället. 

- Inledde samarbete med Hungerprojektet.  

- Klimatfrågan står i centrum för miljöarbetet på KappAhl. Viktigaste åtgärden är att 

styra mot mindre miljöbelastande transporter. 

- Samarbetar med Green Cargo för att vara miljöeffektiva när det gäller transporter i 

Sverige och Norge. 

- Hälso- respektive miljömärkta kläder ökar. 

- KappAhl miljöledningssystem uppdaterades och godkändes av SP, Sveriges 

Provnings- och Forskningsinstitut. 

 

År 2005/2006 (räkenskapsåret 2005-09-01 - 2006-08-31) 

Rubrik – KappAhl verkar för hållbar utveckling 

- KappAhl äger inga fabriker. Trots detta måna om att kontrollera arbetsvillkoren. 

- Sedan 1997 har KappAhl arbetat med den uppförandekod som tillverkarna förbinder 

sig att följa. Nu går det successivt över till att arbeta efter de riktlinjer som utarbetats 

av BSCI som de anslöts sig till 2004. 
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- ”När vi börjar arbeta med en ny tillverkare besöker vi alltid dennes anläggning och 

gör en första bedömning av de villkor som råder. Det är vi faktiskt ganska ensamma 

om i vår bransch.”
72

  

- KappAhls leverantörer förbinder sig att följa deras miljö- och kvalitetskrav samt 

lämna uppgifter om avloppsrening samt vatten- och energiförbrukning. Hela 

sortimentet på baby bas och bastoppar på dam är märkta med EU-blomman. 

- KappAhl godkänd utav Robur som investeringsobjekt för samtliga sina etikfonder 

inklusive spjutspetsfonden Etik- och Miljöfonden. 

- Krav på att läder, fjäder och dun ska komma från djur som fötts upp för 

köttproduktion. 

- Hänvisar till broschyren ”Mode Miljö och Moral” där man kan läsa om deras 

hållbarhetsarbete. (vet ej om de hänvisar till samma broschyr som året innan eller om 

den kommit i ny upplaga) 

 

Övrigt 

- Under rubriken ”Kontroll över hela värdekedjan” finns det en underrubrik ”Noggrant 

kontrollerad tillverkning”, där man tar upp att inköpskontoren följer upp hur 

tillverkarna efterlever KappAhls uppförandekod samt deras miljöarbete. 

- De tar även upp att transporterna från tillverkningslandet sker med båt av kostnads- 

och miljöskäl. 

 

År 2006/2007 (räkenskapsåret 2006-09-01 – 2007-08-31) 

Rubrik – Hållbar utveckling 

- Att verka för en långsiktig hållbar utveckling är grundläggande inom KappAhl.  

- Klimatförändringar är kanske den viktigaste miljöfrågan i samhället idag. KappAhl 

har under en lång tid strävat efter att minska utsläppen av koldioxid genom bland 

annat grön el och transport. 

- Alla leverantörer måste förbinda sig att följa KappAhl miljö- och kvalitetskrav. 

- KappAhl strävar efter att öka andelen plagg som är kontrollerade och godkända av 

Öko-tex och EU-blomman. 

- Senaste projektet avser 1,6 miljonersklubben. 
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Övrigt 

Under rubriken ”VD- ord” tas ett helt stycke upp kring CSR, nämligen Ansvar – en 

självklarhet. Med detta menar VD:n miljöfrågor men också bredare ställningstaganden i 

moralfrågor, alltså det som brukar kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Inom detta 

område ligger KappAhl långt framme. VD:n tar även upp att de var första modeföretaget som 

miljöcertifierades (1999). De var också tidigt ute med uppförandekoder. I dagsläget arbetar de 

med CSR tillbaka till producenterna som tillverkar deras kläder. På sikt tror VD:n att 

utvecklingen går ännu längre och även omfattar råvarorna, ett sådant exempel är ekologiskt 

odlad bomull och i augusti lanserade KappAhl en eko-kollektion i just 100 procent ekologisk 

bomull. 

 

Under rubriken ”Värdekedjan” finns det en underrubrik ”Tillverkning” där man tar upp att 

tillverkarna efterlever KappAhls uppförandekod samt deras miljöarbete. 

  

Under underrubriken ”Distribution” tas det upp att transporterna från tillverkningslandet sker 

med båt av kostnads- och miljöskäl. 

 

Under rubriken ”Förvaltningsberättelse” finns en underrubrik ”Intressenters efterlevnad av 

anställnings- och övriga lagar”. Under denna rubriker tas det upp att även om KappAhl 

beslutat om en uppförandekod för fristående leverantörer kan kontroll inte ske av samtliga 

deras handlingar och därför inte lämna några garantier för att de driver sin verksamhet enligt 

etiska arbetsnormer.  

 

År 2008 (räkenskapsåret 2007-09-01 – 2008-08-31) 

Rubrik – Hållbar utveckling 

- Här framgår det tydligt att KappAhl har två centrala dokument som man arbetar 

utifrån; Uppförandekoden och miljöpolicyn.  

- Under 2008 startades projektet ”No Risk” som är ett initiativ för att undvika förbjudna 

kemikalier. Gick även med i Clean Shipping Index med krav att minska påverkan från 

rederier.  

- Under 2007 avsattes 200 000 kronor till ett FN – certifierat vindkraftsprojekt för 

textilindustrin i Indien. 

- Arbetar tillsammans med BSCI, Initiativ för Etisk handel, Better Cotton Intitative, 

Amnesty Business Group, Standardiseringsgruppen SIS/TK160 och kemikaliegruppen. 
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- Sponsrar Go Red, Majblomman samt stödprojekt på platser där produktionskontoren 

finns. 

 

Övrigt  

På sidan fyra hittar man en hänvisning ”Visste du att…vi var först med miljöcertifiering? Läs 

mer på sidorna 22-23.”73 

Under rubriken ”Tillverkning” står det att inköpskontoren följer upp hur tillverkarna 

efterlever KappAhls uppförandekod samt deras miljöarbete. 

 

År 2009 (räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31) 

Rubrik – Hållbar utveckling 

- Under 2008 gjordes en klimatanalys av t-shirts och byxor.  

- Genomförde under 2008 bland annat ett pilotprojekt inom vattenrening hos fyra 

leverantörer i Bangladesh och sedan 2009 omfattas samtliga leverantörer med 

våtprocesser av deras krav inom vattenrening. 

- Reklamutskick sänds med grön avisering. 

- Galgar återvinns. Plastkassar gjorda av returplast, miljöväska designades och såldes 

för 10 kronor, där överskottet gick till klimatneutralisering i form av investering i 

vindkraftverk i södra Indien. 

- Informerar kunderna om hur de på ett enkelt sätt kan bidra till en hållbar utveckling, 

bland annat genom broschyren ”Tvätta rätt”. 

- Har gett ut hållbarhetsredovisningen ”Miljö och socialt ansvar”. 

- Under 2009 fick KappAhl ta emot utmärkelsen Årets Blommande företag, för sitt 

engagemang i att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom. 

 

Övrigt 

Under rubriken ”Värdekedjan” finns det en underrubrik ”Inköp”, där tar man upp att kläderna 

ska vara säkra ur hälso- och miljösynpunkt och fria från skadliga ämnen samt att 

leverantörerna efterlever KappAhls miljölagar och uppförandekod. 

 

Under underrubriken ”Distribution” tar de upp att transporterna från tillverkningslandet sker 

med båt av kostnads- och miljöskäl. 
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Under underrubriken ”Marknadsföring och butiksförsäljning” har det kommit nya 

butikskoncept vars största fördel är att det bland annat är mer miljöanpassat samt har en bättre 

belysning som bidrar till 30 procent lägre energiförbrukning. 

 

4.1.3 Hållbarhetsredovisning 

Nedan kommer olika citat som plockats ut för analys. Detta då mycket utav informationen i 

hållbarhetsredovisningarna har tagits upp i årsredovisningar samt hemsidorna om dock 

mindre detaljerat. 

 

Redovisning om KappAhl koncernens arbete inom miljö och socialt ansvar heter ”Miljö och 

socialt ansvar”. I redovisningen använder KappAhl CSR som ett samlingsord för koncernens 

arbete med miljö och socialt ansvar. Den första rubriken i redovisningen är ”Det här är 

KappAhl”. Under denna rubrik tar man upp kunder, medarbetare, investerare och ägare som 

sin huvudmålgrupp. I miljö och socialt ansvar finner man samtliga rubriker som finns på 

företagets hemsida, dock innehåller de mer utförlig information. Vidare finner man ytterligare 

sex rubriker. Dessa är ”VD - intervju”, ”Verksamhetsrisker”, ”Strategier och 

policies”, ”Samarbeten och engagemang”, ”Kommunikation med intressenter” 

samt ”Omdömen om oss”.  

 

Under rubriken ”Strategier och policies” framkommer det att i KappAhls miljömässiga och 

sociala ansvar finns det tre dokument som är centrala för arbetet. Dessa är deras 

uppförandekod, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy.
74

 I hållbarhetsredovisningen tas 

medarbetare upp som en del av CSR arbetet vilket inte framkommer tydligt i 

årsredovisningarna men som dock på hemsidan framkommer under rubriken som berör CSR 

arbetet. 

 

Under rubriken ”VD - intervju” säger VD:n att KappAhl har ”Ett lika stort moraliskt ansvar 

som alla samhällsmedborgare har, vare sig större eller mindre. Det gäller alla aspekter av 

vad vi gör på leverantörssidan, men också med avseende på miljöpåverkan. Däremot ska vi 

inte ta ett större ansvar än det som naturligt tillkommer oss.”
75

 Vidare säger han att anledning 

till varför KappAhl arbetar med CSR är att ”Vi vill vara ett juste och pålitligt företag. Vi 
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behöver inte svara upp mot det externa trycket, för vi skapar det själva internt. Men vi måste 

ständigt vara uppmärksamma och fundera: Är det här relevant eller inte? Det finns folk som 

till och med påstår att vi i princip ska vara ansvariga för bomullsodlingen i Uzbekistan och 

hela vägen framåt, men det går ju inte. Då blir det helt plötsligt jordbrukspolitik och det ska 

vi inte syssla med.”
76

 

 

KappAhl har rubriken ”Verksamhetsrisker” där de skriver att ”KappAhls främsta risker inom 

miljö och socialt ansvar är kopplade till vår tillverkning av kläder som sker i 

utvecklingsländer som Kina, Bangladesh och Indien. Våra risker där gäller kränkningar av 

mänskliga rättigheter….”
77

 

  

Under rubriken ”Uppförandekoden” så skriver KappAhl att ”Att vara med i BSCI är inte 

tillräckligt för oss. Vi har också ett parallellt system med egna inspektioner.”
78

 samt ” Idag 

granskas som sagt endast våra leverantörer, men 2010 räknar vi med att expandera 

kontrollen så att den i vissa delar av produktionen även omfattar ledet före, det vill säga 

leverantörens närmaste leverantör.”
79

 

 

Under rubriken ”Produkterna” tar man upp att ”I början av 2007 började vi också köpa in 

vår första certifierade ekologiska bomull – spårbar ända tillbaka till bonden.”
80

 

4.1.4 Intervjuer 

Hur definierar företaget begreppet CSR?  

KappAhls CSR Quality Manager menar att det är svårt med ordet CSR eftersom det berör så 

mycket och är inte lika tydligt för alla. Hon menar att allt som har med etik och moral bör 

hamna under CSR. När hon pratar om CSR pratar hon oftast om deras kod, code of conduct, 

vilket i fortsättningen kommer att benämnas som uppförandekoden. Environmental Issues 

Manager anser att CSR står för miljö, socialt ansvar, sponsring och vissa andra etiska frågor 

och arbetsmiljöfrågor. 
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Hur arbetar företagen med CSR? 

KappAhl har arbetat med CSR sedan 1997 då de insåg att dessa frågor var viktiga. Från 

början var företaget enligt CSR Quality Manager lite blåögda och trodde att det inte var så 

svårt att kontrollera sina fabriker och ha koll på att de hela tiden gör förbättringsarbeten och 

att de följer reglerna. 2004 upptäckte KappAhl att det var mycket svårare än de trodde att 

arbeta med CSR och valde att gå med i BSCI. Anledningen till att de gick med var dels för att 

säkerställa att varorna tillverkades på ett acceptabelt sätt och dels för att de kände att de 

behövde ha något stöd bakom ryggen i dessa svåra frågor. Med en gemensam kod kunde 

KappAhl lättare sätta press på sina leverantörer vilket ibland krävs för att förbättringar ska ske. 

Environmental Issues Manager har arbetat på KappAhl sedan 1981 och hon var även med i 

den grupp som kom att utarbeta systemet för svenska textilimportörernas räkning som 

skapade BSCI koden. Anledningen till denna BSCI kods uppkomst var för att det var 

ohållbart med att alla företag hade en egen kod då detta ledde till att det blev kaotiskt och 

väldigt synd om leverantörerna som hade fler koder att anpassa sig till. Environmental Issues 

Manager menar att detta blev lite löjligväckande samt att det var en hel del koder som antogs 

men inte följdes upp överhuvudtaget utan endast blev en ren pappersprodukt. BSCI koden är 

enligt Environmental Issues Manager väldigt heltäckande och bygger på att man använder sig 

av externa revisorer som är upplärda i själva systemet och hon menar att det är bättre att 

använda sig av välrenommerade revisionsföretag istället för att själv gå ut och tycka till.  

 

Om det finns några frågor som anses var viktigare än andra inom CSR menar båda 

respondenterna att alla frågor är jätteviktiga men sen finns det vissa frågor som det är mer 

fokus på. CSR Quality Manager säger att hon har regler och krav enligt KappAhls direktiv 

som hon måste följa. Eftersom begreppet CSR är fritt så kan hon driva och lobba för att få sin 

dröm med ett träningscenter för flickor med låg utbildning eller ingen alls i Bangladesh 

förverkligad. Environmental Issues Manager menar att både arbetsmiljö och deras 

leverantörer samt att plaggen är framtagna med miljöhänsyn är viktigt. Environmental Issues 

Manager menar att det i dagsläget ligger mycket fokus på det närliggande klimathotet men 

trots det så utesluter inte det ena det andra.  

 

Det stora arbetet med CSR är enligt CSR Quality Manager arbetet med uppförandekoden. 

KappAhl medlem i BSCI och har varit det sedan starten och därmed varit med och arbetat 

fram den kod som de menar är deras kod. Environmental Issues Manager menar att de 
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använder BSCIs uppförandekod men att företaget även gör egna uppföljningar. Vidare 

berättar Environmental Issues Manager att innan KappAhl tar upp en ny leverantör så görs en 

förenklad revision. Denna innebär att man inte tittar på allt enligt BSCI uppförandekod utan 

KappAhl väljer ut vissa punkter som man i första hand tittar på för att se om man kan använda 

sig av denna leverantör och om leverantören har utvecklingsmöjligheter. Därefter låter man 

leverantören få en eller två ordrar som ligger till grund för beslut om fortsatt samarbete eller 

inte. Om det beslutats om ett fortsatt samarbete görs en fullskalig revision enligt BSCI.  

 

När det gäller kunskap om CSR bland företagets medarbetare menar CSR Quality Manager 

att det är lite blandat. CSR Quality Manager menar att företaget arbetar målmedvetet att 

samtliga anställda ska få kunskap och information om företagets CSR arbete. Environmental 

Issues Manager menar att kunskapen är god då alla får genomgå en interaktiv utbildning samt 

att begreppet förmedlas via personaltidning, intranet och vid avdelningsmöten. 

 

När det gäller kommunikationen mot kund anser Environmental Issues Manager att denna 

kunde vara bättre och det håller även CSR Quality Manager med om. De använder sig av 

hemsidan, som många kunder använder dagligen, där de förmedlar hållbarhetsredovisningen 

och kortversionen snabba fakta men däremot marknadsför de inte sitt CSR arbete genom 

annonser eller på annat sätt.  

 

CSR Quality Manager menar att det är ganska likt arbete mellan textilföretag. Trots att 

företag är olika har man samma problem och tack vare det så blir det arbete som man gör 

ganska likt varandra. Men tack vare att begreppet är fritt så finns det möjlighet för företagen 

att göra små utstickningar.  

Hur långt sträcker sig företagens ansvar enligt företagen? 

CSR Quality Manager anser att de har ansvar för de produkter de säljer i butik. De har ett 

långt ansvar gentemot konsumenten men sen när det kommer till hur långt bak i 

produktionskedjan företaget ska ansvara för menar hon att frågan är jättesvår. Båda 

respondenterna menar att idag har de möjlighet att kontrollera de leverantörer som tillverkar 

deras plagg samt deras leverantörer men därefter blir det svårt att ha kontroll, man kan inte 

kontrollera ända ner till själva fibertillverkningen. Vidare berättar CSR Quality Manager att 

det talas väldigt mycket om ”traceability”. I och med detta kan ansvaret i framtiden komma 

att sträcka sig betydligt längre än vad man klarar av idag men innan man har nått det så har 
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man en lång resa kvar att göra. Man blir aldrig färdig med sitt CSR arbete. På frågan om 

ekologisk bomull och att denna är spårbar ända ner till plantan svarar CSR Quality Manager 

att hon inte är hundra på att det verkligen är så. Istället menar CSR Quality Manager att då det 

endast finns 0,3 procent ekologisk bomull i världen totalt så tycker hon att det är mer 

intressant att se till att den övriga 99,7 procent bomull blir lite grönare och lite bättre och 

därför är KappAhl med i projekt Better Cotton Iniative (BCI). Detta bygger på att man ska ha 

mindre bekämpningsmedel och gödningsmedel samt förbruka mindre vatten i den vanliga 

traditionella bomullsodlingen. Det är ganska många stora företag som arbetar med BCI så 

inom fem år tror CSR Quality Manager att mycket bomull kommer att komma från BCI.  

 

Environmental Issues Manager menar att företagets ansvar sträcker sig fram till dem som de 

skriver kontrakt med. När det gäller miljön kontrolleras den längre bak än arbetsmiljön, 

arbetsmiljön kan kontrolleras hos dem som de skriver kontrakt med. Däremot så kontrolleras 

miljön ur kemikaliesynpunkt längre bak i ledet och det gör de ibland enda bort till själva 

bomullen eller fibern. Environmental Issues Manager säger att man gör tester på tygerna eller 

garnerna vilket gör att man kan kontrollera längre bak. Om leverantören endast syr ihop 

plaggen är det bara möjligt att kontrollera arbetsmiljön hos den leverantören. Om leverantören 

däremot har en längre process inom fabriken till exempel våtprocess så innebär det att denna 

leverantör förutom att sy ihop kläderna även färgar garnerna vilket gör att även arbetsmiljön 

kan kontrolleras längre ner i kedjan. Däremot menar Environmental Issues Manager att det är 

fullständigt ohållbart att kontrollera alla beståndsdelar i ett plagg.  

Efterfrågas en enhetlig definition/krav gentemot företagen av företagen inom samma 

bransch? 

CSR Quality Manager berättade att man nyligen diskuterat tillsammans med ledningen på 

företaget vad CSR är och vad som ingår i detta begrepp. CSR är ett stort begrepp och det ger 

företagen en möjlighet att fokusera på de områden som de upplever viktiga för tillfället. Hon 

menar även att CSR är definierat om vad som ska ingå i begreppet. Vidare menar hon att det 

är svårt att säga om det är bra eller inte bra att det finns en enhetlig definition för begreppet 

CSR. Dock menar hon att om det inte är enhetligt så ger det mer möjlighet att göra det till sitt 

eget vilket kanske främjar mer då man har en större möjlighet att få gör vad man vill. CSR 

Quality Manager menar att man kanske kommer längre med CSR arbetet om man får tänka 

fritt. Environmental Issues Manager menar att CSR är ganska definierat och att företagen har 

hjälp av GRI:s (Global Report Initative) nyckeltal.  
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4.1.5 Sammanfattning  

Tolkning 

KappAhl anser att CSR begreppet innefattar etik, moral samt miljöfrågor. Företaget anser 

också att begreppet ska vara fritt så att man har möjlighet att ta med sådant som är viktigt för 

företag själv. 

Arbetssätt 

KappAhl anser sig själv arbeta systematiskt med miljömässiga samt sociala risker. Företaget 

är certifierat enligt ISO 14001, medlemmar i BSCI sedan 2004, använder även ett eget 

kontrollsystem av uppförandekoden, tillverkar plagg som är kontrollerade och godkända av 

Öko – tex och EU – blomman, skänker överblivna kläder till hjälporganisationer samt 

sponsrar ett flertal organisationer som har långsiktiga och tydliga mål. Företaget arbetar även 

med transportfrågor för att minska koldioxid utsläpp samt utbildar sina medarbetare för att 

öka deras miljökunskaper. KappAhl har inga egna fabriker. 

Kommunikationen 

KappAhl använder hemsidan för att förmedla kortfattad information kring deras arbete med 

CSR, dock används inte begreppet CSR. Även i årsredovisningarna behandlas arbetet inom 

CSR men här används inte heller begreppet. Detta har gjorts i samtliga årsredovisningar från 

2002 med undantag från årsredovisningen 2003 då det endast fanns en hänvisning till 

broschyren ”Mode, Miljö och Moral” dock var hela denna årsredovisning väldigt speciellt 

upplagd med endast intervjuer. Företaget har endast en hållbarhetsredovisning där man 

faktiskt använder sig av begreppet CSR. 

4.2 MQ 

4.2.1 Hemsida 

På MQs hemsida så finner man rubriken ”Företagsansvar” och under denna rubrik fyra 

underrubriker såsom ”Aktuellt”, ”CSR - Corporate Social Responsibility”, ”Produktansvar” 

och ”Djurrättspolicy”. Under dessa finns det ytterligare underrubriker. (Se bilaga 2.2) 

Informationen på MQs hemsida är kortfattad och man finner inte någon länk till eventuell 

hållbarhetsredovisning eller liknande. När denna hemsida bearbetades för andra gången hade 

det inte skett någon förändring. 
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Tabell 2 – MQs hemsida,2009-11-14, redigerad av Malin Andersson och Johanna Stinnerbom 

                                                 
81

 MQ 2009, Företagsansvar  

Huvudrubrik Underrubrik  Underrubrik 

Företagsansvar  

 

 – Vill göra kunden mer 

än bara nöjd. Räcker inte 

med endast service och 

kläder för att motsvara 

eller överträffa kundens 

förväntningar. Ansvaret 

sträcker sig även till den 

som påverkas av 

verksamheten i både 

Sverige och utomlands.  

– Mycket har gjorts inom 

konfektionsbranschen, 

men det finns mer att gör. 

Därför arbetar MQ 

kontinuerligt för en 

hållbar utveckling. 

Aktuellt  

 

– Här kan 

man ”klicka” sig 

fram till tre 

stycken 

pressmeddelanden. 

Underrubrik 2 CSR – Corporate Social 

Responsibility 

 

 – Arbetar aktivt och 

engagerat med CSR 

 – ”Ansvaret är gränslöst 

vilket syftar bland annat på 

produktionsländerna i 

Asien och Europa  -därför 

är det en självklarhet att vi 

tar vårt sociala ansvar 

även här”.
81

 

 – CSR arbetet berör frågor 

gällande säkerhet, löner, 

arbetstid, hälsa med mera. 

BSCI – samarbete för 

bättre arbetsvillkor  

– Medlemmar i BSCI 

vilket är en viktig länk i 

MQs CSR arbete.  

– Länk till www.bsci-

eu.org   

  

MQ plockar 

bort 

dunjackor 

från butik 

MQ 

anklagas för 

att 

motarbeta 

granskning 

– läs MQs 

svar 

MQ tar 

avstånd 

från 

mulesing 

 Underrubrik  Underrubrik 

 Produktansvar  
 

– Omfattar två 

huvudområden, 

Miljö och Hälsa 

samt 

Kvalitetstester. 

Underrubrik 2 Djurrättspolicy  

 

– Stödjer djurens 

rättigheter och därmed 

medlemmar i djurens rätt. 

Länk till 

www.djurensratt.se  

– Tar avstånd från 

mulesing. Styr inköpen mot 

leverantörer som kan 

garantera mulesing-fri 

merinull.  

– Läder/skinn tas från djur 

som även används vid 

köttproduktion.  

– Valt att satsa på 

alternativa fyllnadsmaterial 

då det är svårt att 

säkerställa att fåglarna 

aldrig plockats på 

dun/fjädrar levande trots 

intyg och certifikat.  

– Säljer inte äkta päls och 

är anslutna till Fur Free 

Alliances program. Länk 

till 

www.furfreeRetailer.com  

Miljö och hälsa 

 

 – Produkter ska vara 

fria från ämnen som 

kan vara skadliga ur 

miljö- och 

hälsosynpunkt.  

– Säkerställs genom 

kvalitetskrav och 

testrutiner.  

– Nära samarbete 

med leverantörer för 

att följa upp att 

kraven efterlevs. 

 – Kemikalietester 

följer EU:s  

kemikalielagstiftning 

REACH. 

Kvalitetstester  

 

– Ställer tuffa 

krav på sig själv 

och leverantörer 

när det gäller att 

kvalitetssäkra 

produkterna.  

– Tester på 

kollektioner 

genomförs både 

i fabrik och på 

oberoende 

testinstitut. 

http://www.bsci-eu.org/
http://www.bsci-eu.org/
http://www.djurensratt.se/
http://www.furfreeretailer.com/
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4.2.2 Årsredovisning 

Tidigare årsredovisningar från MQ Sweden AB från 2002-2006 har gåtts igenom men ingen 

information kring CSR hittades. Nedan är årsredovisningar från MQ Holding AB, vilket 

bildades 2006.  

 

År 2006/2007 (räkenskapsåret 1 juli 2006 – 31 augusti 2007) 

I ”Förvaltningsberättelsen” hittar man underrubriken ”Information om icke - finansiella 

resultatindikationer”. Under denna rubrik finner man ytterligare rubriker såsom ”Socialt 

ansvar och miljö”, ”Socialt ansvar” och ”Miljö”. Under dessa står följande; 

- MQ arbetar långsiktigt inom områdena miljö och socialt ansvar. Det betyder att med 

hjälp av kontinuerliga förbättringar kommer de successivt att utveckla sitt eget men 

också sina samarbetspartners sätt att jobba.  

- Ansvaret för frågorna finns i företagsledning och det har inrättas särskilda funktioner i 

organisationen som bara arbetar med dessa frågor. 

- Har arbetat sedan länge med en omfattande Code of Conduct som måste efterlevas hos 

sina partners och för att på bästa sätt kunna säkerställa att kraven efterlevs har MQ 

anslutit sig till BSCI. 

- MQ arbetar med ett strategiskt miljöprojekt som syftar till att säkerställa att de lever 

upp till deras egna och omgivningens höga krav på miljöområdet. Omfattar områden 

som produktion, vattenrening, kemikalieanvändning, transporter, emballage, 

energianvändning, avfall och resor. 

 

År 2007/2008 (räkenskapsåret 1 september 2007 – 31 augusti 2008) 

I ”Förvaltningsberättelsen” hittar man underrubriken ”Information om icke - finansiella 

resultatindikationer”. Under denna rubrik finner man ytterligare rubriker såsom ”Socialt 

ansvar och miljö”, ”Socialt ansvar” och ”Miljö”. Under dessa står följande; 

- Fram till 2011 är MQs målsättning att deras leverantörer ska vara delaktiga inom 

BSCI kontrollregelsystem. 

- Under underrubriken ”Miljö” tas det upp att myndigheter, media och flera frivilliga 

organisationer uppvaktar, debatterar och påverkar utvecklingen av branschens 

miljöpåverkan. 

- Medlemskap i Kemikaliegruppen säkerställer deras processer kring 

kemikalierestriktioner och REACH. 

- Samarbetar med certifierade testlaboratorium som utför tester på MQs produkter. 
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Under rubriken ”Händelser efter räkenskapsårets utgång” tas underrubriken ”MQ och 

artister till förmån för Röda Korset” upp MQs stora julkampanj som genomförts till förmån 

för Röda Korset. 

 

4.2.3 Hållbarhetsredovisning 

MQ har ingen hållbarhetsredovisning. Den första kommer att komma under 2010. 

 

4.2.4 Intervju 

Hur definierar företaget begreppet CSR?  

MQ menar att CSR är det som har med produktionslinjen att göra, det vill säga allt från 

råvaran till att kunden använder plagget. Men det är även det man kallar den interna 

miljödelen det vill säga vad det är för el de köper upp, hur de gör när de kopierar papper, 

använder de ekologiskt kaffe, hur de reser, vad de har för tjänstebilar och så vidare. CSR är en 

del av det dagliga arbetet hos var och en, och ska vara integrerat i hela affärsverksamheten.  

Hur arbetar företagen med CSR? 

Den nuvarande koncernen där MQ ingår bildades 2006 och det var då HR - chefen anställdes 

men började arbeta med företagets CSR arbete först hösten 2009 och har sedan dess arbetat 

med det aktivt. Även om företaget inte haft en CSR ansvarig tidigare har man arbetat med 

CSR frågor under en längre tid. Fokusen har då legat på det som är kopplat till 

produktionslinjen. Inom MQ anser man att CSR bör vara en integrerad del i hela 

affärsverksamheten där varje avdelningschef har sin del i relaterade CSR frågor.  

 

På frågan om det finns något inom CSR som är viktigare än något annat så svarar HR - chefen 

att det beror på hur man ser på det. Om man ser ur kundens synvinkel så förväntar de sig av 

företaget att de framförallt har fokus på sina produkter och att de produceras på ett 

miljömässigt och hållbart sätt. Att man som kund kan lita på att det går till på ett etiskt korrekt 

sätt. HR - chefen själv anser inte att man kan se det så utan menar att det är mer komplext. 

När man pratar om CSR så är det både miljödelen och den sociala delen och ingenting är 

viktigare än det andra. Däremot så kan vissa saker vara svårare än andra och just inom 

konfektionsbranschen så är det mycket fokus och krav på produktionen men bara för det får 

man inte glömma bort de andra delarna.  
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Anledningen till att MQ har valt att arbeta med BSCI sedan januari 2007 är enligt HR - 

chefen för att kunna arbeta systematiskt gentemot leverantörer med en uppförandekod för att 

kunna säkerställa att leverantören följer gällande lagar och andra krav. Eftersom många inom 

konfektionsbranschen följer och rättar sig efter BSCI ställda krav har det blivit en god 

vägledning och struktur att följa menar HR - chefen. Utan vägledning och struktur kan det 

vara lätt att missa någonting och att det ställs olika krav på en och samma leverantör.  

 

HR - chefen berättar att CSR arbetet överlag är ett ständigt pågående arbetet som förändras i 

takt med att samhället och förväntningar förändras. Detta innebär att även om MQ arbetar 

med treårsplaner så måste man ändå kunna vara flexibla och kunna göra stickspår från 

handlingsplanen.  

 

Något hon skulle vilja arbeta för i framtiden är ett givande samarbete med 

intresseorganisationer som exempelvis Naturvårdsverket och Rena kläder. När det gäller att 

uppnå förbättringar, både när det gäller miljö och sociala förhållanden, är det viktigt att man 

tänker ur ett mer globalt perspektiv. Detta gör att man enligt HR - chefen, inte kan arbeta själv 

utan måste samarbeta och föra en dialog med andra för att få ut ett CSR arbete med större 

genomslagskraft. HR - chefen menar att det är viktigt att arbeta tillsammans och genom till 

exempel BSCI är det möjligt med ett samarbete inom branschen. ”Det handlar inte om att 

konkurrera inom företagens ansvarstagande utan att vi ser ansvarstagandet som ett 

gemensamt samarbete.
82

 

 

När det gäller kunskapen om CSR bland MQs medarbetare menar HR - chefen att den är 

ganska låg både när det gäller vad företaget arbetar med för CSR frågor och kunskapsmässigt. 

Sen augusti 2009 har företaget arbetat med att strukturera upp arbetet kring CSR då det 

tidigare saknades en samordnande funktion och arbetet låg ute på respektive avdelningar. Det 

är sedan augusti 2009 som HR - chefen har fått ansvar för att samla alla CSR frågor och driva 

dem strategiskt. Förutom att arbeta strategiskt med CSR ingår det även att kommunicera 

aktivt kring MQs CSR arbete och arbetets mål.   
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 Citat från intervju med HR – chefen, 2009-10-21 
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Det framkommer att MQ inte har någon hållbarhetsredovisning sedan tidigare men att de 

arbetar på sin första som kommer att publiceras under 2010. På MQ arbetar man med en hel 

del åtgärder när det gäller intern och extern kommunikation. Den informationen som idag 

finns tillgänglig på företagets hemsida är inaktuell och ska kompletteras under våren 2010.  

Hur långt sträcker sig företagens ansvar enligt företagen? 

HR - chefen berättar att MQs ansvar sträcker sig dit de har kontroll eller dit de kan påverka 

men sen menar hon att man alltid arbetar med att komma längre i processen. Dock är det svårt 

att ha ett ansvar för något man varken kan kontrollera eller påverka. När det gäller att komma 

längre i processen är det ett arbete som sker pö om pö och med det menar hon att man inte får 

strunta i det man inte kan kontrollera. Som företag har man alltid ett ansvar att utföra 

kontroller och vidareutveckla sina system för att säkerställa att leverantören är seriös och 

arbetar utefter etiska riktlinjer. HR - chefen menar att bara för att MQ inte kan kontrollera 

längre än vad de kan idag menar hon att de ändå inte kan tänka att då bryr vi oss inte om att 

arbeta för att en dag komma dit. 

Efterfrågas en enhetlig definition/krav gentemot företagen av företagen inom samma 

bransch? 

HR - chefen menar att i dagsläget finns det indirekt redan en enhetlig definition av CSR. 

Detta då företag arbetar ganska likvärdigt. Dock måste det finnas utrymmen för flexibilitet. 

HR - chefen menar att varje företag har sin kultur och att företagen formar sitt CSR arbete 

utifrån den egna företagskultur och de värderingar som råder på företaget. Vidare menar hon 

att det underlättar om det inom branschen finns vissa givna lagar och reglelverk att följa 

eftersom CSR är ett så brett områdeEtt bra CSR arbete blir det först när det finns ett helhjärtat 

engagemang kring frågorna i ett företag.  

4.2.5 Sammanfattning  

Tolkning 

MQ tolkar begreppet CSR som det som har med produktionslinjen att göra samt den interna 

miljödelen. Företaget anser att det redan indirekt finns en enhetlig definition med utrymme för 

flexibilitet.  
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Arbetssätt 

Företaget anser sig själva arbeta aktivt och engagerat med CSR.  MQ är medlemmar i BSCI 

och arbetar även med produktansvar gällande miljö och hälsa och kvalitetstester samt 

djurrättspolicy. Däremot nämner MQ varken i intervju eller på sin hemsida när företaget blev 

medlemmar i organisationen. Det framkommer i kompletteringsfrågorna att de blev 

medlemmar i januari 2007. Den enda sponsring som framkommer är en Röda korset kampanj 

vid ett tillfälle. MQ strukturerade om sitt arbetssätt kring CSR 2006. De menar även att CSR 

är ett ständigt pågående arbete. 

Kommunikationen 

MQ använder hemsidan för att förmedla kortfattad information kring deras arbete med CSR, 

dock används begreppet CSR endast för ett enskilt område av deras arbete. I 

årsredovisningarna berörs inte arbete kring CSR förrän 2006/2007 det vill säga när MQ 

Holding AB bildades. Företaget har ingen hållbarhetsredovisning, den första ska komma i 

februari 2010. 

 

4.3 Polarn O. Pyret (RNB) 

4.3.1 Hemsida 

På Polarn O. Pyrets hemsida finner man rubriken ”Vårt ansvar”. Under denna rubrik tas 14 

underrubriker upp som berör deras arbete (se bilaga 2.3). Informationen är kortfattad men 

berör många områden inom deras arbete. Några av de underrubriker som tas upp 

är ”Miljöansvar”, ”Kemikalierestriktioner”, ”Produktionsländer” och ”Uppförandekod”.   

Under rubriker som ”Uppförandekod”, ”Stöd till flickhem” och ”Ordlista” länkar företaget 

vidare till berörda hemsidor. Trots att det vid intervjuerna har framkommit och hänvisats till 

RNB hållbarhetsredovisning nämns den inte på Polarn O. Pyrets hemsida samt att det inte 

finns någon länk till denna. Vid andra tillfället då denna hemsida bearbetades hade det inte 

skett någon förändring samt att det fortfarande inte fanns någon länk till koncernens hemsida 

eller dess hållbarhetsredovisning. 
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Huvudrubrik Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

Vårt ansvar Miljöansvar  

 

– Uppförandekod och 

miljöpolicy som reglerar 

miljökrav gällande 

avfallshantering, 

hantering och 

bortskaffande av 

kemikalier och annat 

farligt material.  

– Vid fabriksinspektion 

kontrolleras det att det 

finns de tillstånd som 

krävs från berörda 

myndigheter.    

Transporter  

 

– Köper tjänster från 

transporterande bolag. 

 – Vid transporter från 

leverantörer i Europa 

används lastbil och från 

Asien används båt. 

Flygtransport används 

endast vid extrema 

omständigheter som 

kraftiga förseningar.  

– Eftersom Polarn O. 

Pyret inte själva 

transporterar varor 

påverkar de transporterna 

genom att planera och 

effektivisera körningar.   

Återanvänd  

 

– Menar att en stor gärning 

är att kunden kan förbättra 

miljön genom att 

återanvända kläderna som 

ska hålla länge.  

– Uppmanar kunden att 

titta in på Köp -  och - sälj. 

 Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

 Tvättråd för minsdag  

(står så på hemsidan) 

miljöpåverkan 

 

– Tvättråd till kunderna. 

Produktutveckling 

 

 – Lägger stort fokus på 

material, passform, 

tekniskt utförande och 

detaljer. 

Kemikalierestriktioner 

 

 – Stopplista för kemikalier 

som listar de kemikalier 

Polarn O. Pyret inte tillåter. 

Stopplistan baseras på 

svensk lag, REACH samt 

branschorganisationers 

krav. 

 –Vid upptäckt av otillåten 

kemikalie i plagg händer 

tre saker. 1. Bedömer om 

det finns någon risk för den 

som använder plagget. 2. 

Går till botten med orsaken 

till hur problemet uppstått. 

3. Återkallar plagget 

snarast om minsta risk 

finns för den som använder 

plagget. 

 Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

 Barnsäkerhet  

 

– Kontrollen för säkra 

barnkläder sker redan på 

skisstadiet.  

– Med i en arbetsgrupp 

tillsammans med andra 

länder i Europa som 

utvecklar riktlinjer.  

Tester av Kvalitet och 

säkerhet  

 

– Utför löpande kvalitets-

, säkerhets- och 

kemikalietester på 

samtliga produkter. 

Socialt ansvar  

 

– Visionen är att 

tillverka ”smarta kläder för 

alla väder”. Detta innebär 

att förutom hög nivå på 

materialval, passform och 

detaljarbete ska de även ta 

ansvar för att deras 

tillverkning sker under 

acceptabla förhållanden för 

både människa och miljö.  

– Använder en 

uppförandekod för att 

uppnå acceptabla 

arbetsförhållande hos 

leverantörerna. 
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 Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

 Uppförandekod  

 

– Socialt ansvarstagande 

är en prioriterad och 

viktig fråga. 

– Sedan 2005 

medlemmar i BSCI.  

– Arbetet grundar sig på 

respekt för mänskliga 

rättigheter och förståelse 

för kulturella skillnader.  

- Länk till www.bsci-

eu.org    

En pågående process 

 

 – Genomför både interna 

inspektioner samt 

inspektioner utförda av 

oberoende och 

ackrediterade 

inspektionsföretag enligt 

BSCI:s system.  

– Arbetet med socialt 

ansvar är en pågående 

process som kräver 

beslutsamhet och stor 

öppenhet från både 

Polarn O. Pyret och deras 

leverantörer gentemot 

omvärlden. 

Medlemskapet i BSCI var 

ett steg i den långsiktiga 

ambitionen att bli ett 

bättre och ett mer 

ansvarstagande företag.   

– Eventuella brister som 

upptäcks följs alltid upp. 

Produktionsländer  
 

– Fokuserar på ett 

begränsat antal 

leverantörer, som idag 

ligger på cirka 60 stycken. 

 Underrubrik Underrubrik  

 Stöd till flickhem  
 

– RNB, koncernen där 

Polarn O. Pyret ingår, 

stödjer sedan juni 2007 

ett flickhem i Garissa, 

Kenya. Länk till 

utförligare information på 

Polarn O. Pyrets hemsida. 

Ordlista  

 

– Här finner man bland 

annat definitionen för 

CSR. ”Ett företags 

sociala ansvar och 

innebär att företag 

frivilligt införlivar socialt 

och miljömässig hänsyn i 

sin verksamhet för att 

bidra till en hållbar 

utveckling.”
83

  

– Länkar till www.bsci-

eu-org 

www.unicef.org/crc 

www.ilo.org  

 

Tabell 3 – Polarn O. Pyrets hemsida,2009-11-14, redigerad av Malin Andersson och Johanna Stinnerbom 

4.3.2 Årsredovisningar 

I första hand kommer information kring Polarn O. Pyrets CSR arbete tas upp då det är detta 

företag som avses undersökas. Anledningen till att koncernens CSR arbete finns med är dels 

för att det hänvisades till koncernens årsredovisning samt dels att det är där information kring 

CSR i huvudsakligen tas upp. Detta berör hela koncernen. Under avsnittet som handlar om 

affärsområdet Polarn O. Pyret finner man information kopplat till enbart Polarn O. Pyret och 

det CSR arbete de utfört. 
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 Polarn O. Pyret 2009, Vårt ansvar  

http://www.bsci-eu.org/
http://www.bsci-eu.org/
http://www.bsci-eu-org/
http://www.bsci-eu-org/
http://www.unicef.org/crc
http://www.ilo.org/
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I årsredovisningarna 2002/2003, 2003/2004 och 2004/2005 återfanns det ingen information 

om något CSR arbete.  

 

År 2005/2006 (räkenskapsåret 2005-09-01 – 2006-08-31) 

Rubriken - Bra för konsumenterna, producenterna och miljön – Företagets sociala ansvar 

väger tungt. (Information om Polarn O. Pyrets/koncernens arbete med CSR) 

- RNB äger inga egna fabriker.  

- Är medlemmar i BSCI. 

- För att säkerställa goda arbetsförhållanden använder man sig av daglig kontakt med 

leverantörer, kontinuerliga besök av personal från deras lokala produktionskontor samt 

att omfattande krav ställs innan en ny leverantör kontrakteras. Dessa krav handlar dels 

om arbetsvillkor dels om arbetsmiljö. RNB gör själva en inspektion på plats av 

anläggningen innan ett avtal sluts. För att undvika att förbättringar bara är av 

kosmetisk karaktär kontrolleras leverantörerna dessutom fortlöpande av certifierade 

kontrollanter från BSCI. 

- ”Vårt mål är att alla inom RNB inte bara ska veta var och hur varorna tillverkas utan 

att alla också ska kunna vara stolta över det.”
84

 

- Svårt för företaget att styra och kontrollera produktionen av externa varumärken men 

ambitionen är att genom bland annat information påverka även dessa att stärka sin 

kontroll över sina leverantörer. 

- Arbetar med en enkät till sina samarbetspartners (det vill säga de externa varumärkena) 

i ett försök att kartlägga hur deras produktion går till som sedan följs upp med 

rekommendationer. 

- Utförliga kvalitetsmanualer som exempelvis handlar om kemikalieinnehåll och 

tvättålighet samt säkerhetsföreskrifter för exempelvis barnkläder. 

- Medlem i SIS, Swedish Standards Institut. 

- Medlem i FP:s kemikaliegrupp, vilket är ett samarbete mellan företag i Skandinavien. 

- RNB miljöpolicy omfattar bland annat transporter. Deltar för närvarande i ett två årigt 

samarbetsprojekt för säkrare och mer miljövänliga transporter tillsammans med 

Vägverket och ett antal svenska modekedjor. 

 

År 2006/2007 (räkenskapsåret 2006-09-01 – 2007-08-31) 
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Rubrik – CSR (information om Polarn O. Pyrets/koncernens arbete med CSR.) 

- Polarn O. Pyret lanserar under hösten 2007 den första Svanen – och KRAV – märkta 

trikåkollektionen i Europa och är föregångare inom koncernen.  

 

Rubrik – Affärsområdet Polarn O. Pyret 

- Samarbete med SOS - Barnbyar för att hjälpa föräldralösa och övergivna barn i 

Ukraina. 

 

År 2007/2008 (räkenskapsåret 2007-09-01 – 2008-08-31) 

Rubrik – Hållbart mode (Information om Polarn O. Pyrets/koncernens arbete med CSR.) 

- ”Hållbarhetsvision: Att skapa ett företag som tar sitt ansvar och eftersträvar god 

kvalitet, miljö och etik i verksamheten. Vi överträffar kundernas, medarbetarnas och 

omvärldens förväntningar på en hög produktkvalitet i kombination med en service 

utöver det vanliga.”
85

 

- ”Hållbarhetsmål: Att skapa nöjda kunder, en hållbar verksamhet och möjliggöra för 

en långsiktig ekonomisk omsättningstillväxt på 10–20 procent.”
86

 

- RNBs miljöarbete syftar till att göra bra affärer som ständigt blir bättre ur 

miljösynpunkt. 

- RNB äger inga egna fabriker, därför blir ett nära och långsiktigt samarbete med 

bolagets fabriker viktigt för att driva utvecklingen framåt. 

- Miljöanalys genomfördes av företaget under våren 2007 av extern expert. Resultat av 

analysen blev att en miljöansvarig på en central funktion tillsattes och en 

koncerngemensam miljöpolicy arbetades fram. 

- För egen produktion och för externa varumärken tillämpar RNB en 

kemikaliestopplista som är baserad på Textilimportörernas Kemikaliehandledning. 

- På grund av uppmärksamhet kring Nonylfenolletoxylat ställer RNB krav på sina 

leverantörer att detta inte får användas. 

- Som en underrubrik till hållbart mode finner man CSR - socialt ansvar där etiska och 

moraliska frågor ligger inom ramen för begreppet. Här tar man även upp att egna 

varumärken ger RNB möjlighet att påverka genom att ha direkt kontakt med 

produktionen och beredas tillgång till att besöka leverantörerna. Externa varumärken 
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informerar RNB leverantörer och ställer krav och ber dem redovisa deras arbete i 

frågan. 

- Polarn O. Pyret blev medlem i BSCI 2005. 

- Under 2008 antogs en djuromsorgspolicy med riktlinjer avseende päls och skinn, 

djurhållning och djurförsök. 

- Päls och pälsdetaljer får inte förekomma i sortimentet hos Polarn O. Pyret. 

- På grund av frågan kring mulesing har RNB valt att styra inköpen till ull från får som 

inte utsatts för traditionell mulesing. RNB har varit tydlig med att ullindustrin i 

Australien måste fullfölja sitt åtagande att fasa ut mulesing till 2010. 

- RNB ger ekonomiskt stöd till några frivilliga organisationer. 

 

Rubrik – Affärsområdet Polarn O. Pyret 

- Polarn O. Pyrets kläder är numera ekologiskt och Svanenmärkt vilket ännu är mycket 

ovanligt för kläder. 

 

Övrigt 

Under rubrik ”RNB översikt” tas underrubriken ”Polarn O. Pyrets populära ekologiska 

ränder” upp. Under denna rubrik skriver man att de randiga basplaggen numera är helt 

ekologiska och svanenmärkta. Eko-satsningen är ett direkt svar på konsumenternas 

efterfrågan. 

 

Under rubriken ”VD – ord” tar man upp att ett viktigt projekt under året var arbetet med att ta 

fram RNBs hållbarhetsredovisning ”Hållbart Mode 2007”, ett dokument som kommer att 

fortsätta att utvecklas under innevarande år.   

 

Under rubriken ”Logistik och distribution” finns underrubriken ”Transporter och lager” 

vilken tar upp att miljöfrågan är en viktig aspekt i RNBs logistik arbete. Bolaget har en 

nollvision när det gäller exempelvis flygfrakter. 

 

Under underrubriken ”Effektivare varuhantering” tas det upp att för Polarn O. Pyret i 

Stockholm har ett returbacksystem för varupåfyllning införts som lett till minskat 

emballageinköp och mindre arbete med emballagesopor för personalen. 
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År 2008/2009 (räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31) 

Rubrik - Hållbart mode (Information om Polarn O. Pyrets/koncernens arbete med CSR.) 

- Hållbarhetsfrågor drivs både centralt på koncernnivå och specifikt i dotterbolagen. På 

koncernnivå finns en tjänst med ansvar för dessa frågor vars huvudsakliga uppgift är 

att initiera, stödja, följa upp och informera. Inom dotterbolagen, bland annat Polarn O. 

Pyret, arbetar specialister inom sitt område med till exempel miljö, kvalitet och 

uppförandekod med ansvar för det operativa hållbarhetsarbetet. Dessa ska, med 

utgångspunkt i koncernens gemensamma strategi, upprätta företagsspecifika krav och 

bygga sitt varumärke utefter vad som krävs för sortimentet och förväntningar från 

kunden. 

- Inom RNB har ett arbete påbörjats för att se över elförbrukningen på kontor, lager och 

egna butiker. Problemet är dock att det finns många franchisebutiker där butiksägare 

tecknar sina egna elavtal. 

- Under året genomfördes ett tillsynsprojekt på plagg med smutsavvisning och det 

perflourerade ämnet PFOA av kemikalieinspektionen. Syftet med inspektionen var att 

säkerställa att företagen har tillräcklig kännedom om vilka kemikalier de använder för 

smutsavvisning och uppföljning av dessa. Polarn O. Pyret säljer kläder med detta 

ämne och resultatet av den inspektion som genomfördes blev utan anmärkningar. 

- Polarn O. Pyret genomförde extra stickprovskontroller efter ftalater, vilka ej tillåts i 

deras eget varumärke, under året då detta ämne uppmärksammats i media. 

- Internutbildningar har genomförts i viktiga miljö- och kemikaliefrågor bland personal 

som arbetar med produktutveckling och inköp. 

- Polarn O. Pyret som tillverkar kläder för barn har extra fokus på barnsäkerhetskrav. 

 

Rubrik – Affärsområdet Polarn O. Pyret 

- Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Under 2009 påbörjades projektet ”Skicka vidare” 

där kunder erbjöds rabatt vid nya inköp när gamla Polarn O. Pyret – kläder lämnades 

in. De gamla kläderna såldes i butikerna och förtjänsten skänktes till en 

välgörenhetsorganisation för barn.  
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Övrigt 

Under rubriken ”Logistik och distribution” tas det upp att miljöfrågorna är en viktig aspekt i 

RNBs logistikarbete. Bland annat ska bolagets flygfrakter minimeras vilket är viktigt ur ett 

miljöperspektiv. 

 

4.3.3 Hållbarhetsredovisning  

Nedan har olika citat att plockats ut för analys. Detta då mycket utav informationen i 

hållbarhetsredovisningarna har tagits upp i årsredovisningar samt hemsidorna om dock 

mindre detaljerat. 

 

RNBs hållbarhetsredovisning heter ”Hållbart Mode 2007” och i denna finner man först 

rubriken ”VD har ordet”. Sedan följer rubrikerna ”Bakgrund och syfte”, ”RNB 

verksamhetsbeskrivning”, ”Organisation och ansvar”, ”Hållbar 

värdekedja”, ”Koncerngemensamma policys och riktlinjer”, ”Vårt 

ansvar”, ”Kvalitet”, ”Miljö”, ”CSR, Corporate Social Responsibility”, ”Etik och 

samhällsengagemang” samt ”Medarbetare”. Under dessa rubriker finner man liknande 

information som i årsredovisningarna och hemsidan, dock är det lite mer detaljer på vissa 

områden. Även i hållbarhetsredovisningen finns hållbarhetsmål och hållbarhetsvision som 

tidigare har tagits upp i årsredovisningarna 2007/2008 och 2008/2009. I denna 

hållbarhetsredovisning ser man CSR som ett eget område under samlingsordet hållbarhet. 

Vidare definierar RNB CSR som ”ett antal etiska och moraliska frågor som ligger inom 

ramen för RNBs ansvar. Att de som tillverkar varorna vi säljer har arbetsförhållanden som 

lever upp till internationella konventioner.”
87

 RNB ser det som sitt ansvar att värna om 

miljön, sin egen personal samt personalen som arbetar i fabrikerna hos deras leverantörer. 

Den som har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsfrågor och CSR arbete är 

verkställande direktör. I hållbarhetsredovisningen tas medarbetare upp som en del av 

hållbarhetsarbetet vilket inte framkommer tydligt i årsredovisningarna eller på hemsidan. 

 

Under rubriken ”VD har ordet” säger VD:n att ”Det är säkert inget unikt för oss utan mer en 

spegling av den värld vi lever i där förändringar och nyhetsflöde sker snabbt. Det ställer 

stora krav på oss som företag och som människor att snabbt kunna ta till oss information, 

förstå den och agera därefter.”
88

 Vidare i sin text tar VD:n upp att ”För RNB har denna 
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insikt länge funnits genom en stor kunskap och ett engagemang hos våra medarbetare, men 

inte lika tydligt åskådliggjort i skrift.”
89

 

 

Under rubriken ”Bakgrund och syfte” står det att ”Det är vår övertygelse att en långsiktigt 

välmående kärnaffär med bra lönsamhet och tillväxt förutsätter en god kontroll och trygghet i 

hela processen, från planta till färdig produkt i butik.”
90

 Vidare står det att RNB ”Genom att 

agera ärligt och vara öppna med vårt hållbarhetsarbete, skapar vi en bättre förståelse och 

förhoppningsvis förtroende hos våra intressenter, oavsett om det är våra kunder, anställda, 

aktieägare eller vår omvärld.”
91

 Vidare under denna rubrik finner man att 

RNB ” …prioriterar arbetet efter de områden där vi gör bedömningen att vi har som störst 

möjlighet att påverka.”
92

  

 

Under rubriken ”Hållbar värdekedja” står det att ”Vi har idag ingen fullständig kontroll över 

hela produktionskedjan från planta till butik.”
93

 

4.3.4 Intervjuer 

Hur definierar företaget begreppet CSR?  

Kvalitetsteknikern på Polarn O. Pyret hänvisar definitionen av CSR till RNB 

hållbarhetsredovisning. I RNB hållbarhetsredovisning förklaras CSR som etiska och 

moraliska frågor som ligger inom ramen för RNB ansvar. Det handlar om deras leverantörer 

som tillverkar varorna samt att dessa har tillfredställande arbetsförhållanden som lever upp till 

internationella konventioner. Detta är det som RNB/Polarn O. Pyret, enligt 

hållbarhetsredovisningen, kallar för CSR. Enligt Manager CSR/Enviroment är detta det gamla 

sättet att se CSR på. Idag lägger RNB in fler begrepp i CSR vilket gör CSR mer övergripande.  

Hur arbetar företagen med CSR? 

Kvalitetsteknikern på Polarn O. Pyret skriver att företaget arbetar med CSR på flera fronter 

och hänvisar till RNB hållbarhetsredovisning. Det framkommer att CSR är ett arbete som har 

pågått under en lång tid och sedan 2005 är Polarn O. Pyret medlemmar i BSCI. 
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Kvalitetsteknikern anser att det finns en stor vilja och goda ambitioner när det gäller 

kunskapen kring CSR bland medarbetarna på Polarn O. Pyret.  

 

Genom intervjun med Manager CSR/Enviroment framkommer det mer detaljerad information 

kring arbetssättet för koncernen. Då RNB är ett koncernbolag med fyra dotterbolag under sig 

så finns det endast en som arbetar med CSR på RNB moderbolaget. Sedan finns det ansvariga 

på respektive dotterbolag. De som sitter i dotterbolagen har mer kontroll på sortimentet samt 

leverantörer och om det dyker upp en medial fråga så är det de som bäst kan svara på om 

frågan berör koncernen eller inte. På Polarn O. Pyret är det två tjänster som har CSR som 

huvudsaklig arbetsuppgift.  

 

Manager CSR/Enviroment arbete sträcker sig över hela koncernen och innebär att initiera, 

stödja och följa upp frågorna. Vidare menar hon att även HR frågor ingår i CSR begreppet 

eftersom det finns en tydlig koppling. Detta då det kan bidra till att ge tryggare medarbetare 

och att det inte är roligt att arbeta för ett företag som står för miljöförstöring, djurplågeri och 

kränkning av mänskliga rättigheter.  Alla företag som ingår i koncernen arbetar ungefär lika 

med baskraven, det vill säga uppförandekoden och kemikaliekraven medan man på Polarn O. 

Pyret även arbetar mer med miljönischade frågor som exempelvis svanenmärka plagg samt att 

barnsäkerheten har ett speciellt fokus.  

 

En viktig kommunikationskanal är hemsidan och det är viktigt att vara saklig och transparent 

när man ska kommunicerar både framgångar som problem eller motgångar. Hemsidan 

möjliggör att informationen är uppdaterad och aktuell. När det gäller hållbarhetsredovisning 

för Polarn O. Pyret så ingår de i koncernens redovisning vilken de började med 2007. Det har 

diskuterats om vilket angreppssätt man ska ha om varje dotterbolag ska ha en egen 

hållbarhetsredovisning eftersom RNB som företag inte är känt för konsumenterna. Dock har 

de valt att ha en gemensam hållbarhetsredovisning för samtliga dotterbolag under koncernen 

RNB. Däremot menar Manager CSR/Enviroment att dotterbolagen kan arbeta med 

information via hemsidan. Idag är det kanske inte så mycket information på respektive 

dotterbolags hemsida men om man vill veta mer kan man gå in på RNBs hemsida. Emellertid 

menar Manager CSR/Enviroment att det kanske ska vara tvärtom. Det finns inga planer på att 

göra en egen redovisning för respektive dotterbolag utan istället göra någon form av 

informationsfolder där man tar upp de viktiga frågorna. Kvalitetsteknikern på Polarn O. Pyret 

menar att Polarn O. Pyret är ett känt varumärke och att få känner till RNB. Därför borde det 
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som står om CSR på RNB hemsida även stå på Polarn O. Pyrets hemsida och att de håller på 

att titta på en uppdatering.  

Hur långt sträcker sig företagens ansvar enligt företagen? 

Manager CSR/Enviroment menar att de självklart har ett ansvar för sin verksamhet och där de 

kan påverka, där kan de göra en förändring. Polarn O. Pyret har även franchisebutiker men 

dessa kan endast köpa in av det egna varumärket. När det gäller leverantörerna så har RNB ett 

stort ansvar om vilka leverantörer de väljer att samarbeta med. För dessa ställs tydliga krav 

som sedan följs upp. När det gäller deras underleverantörer så kan RNB endast poängtera hur 

leverantörerna ska välja sina underleverantörer. Inom kontrollen för BSCI revisioner så ingår 

det att följa upp att leverantörerna har följt upp frågan med sina leverantörer. Dock har RNB 

inte något affärsavtal med dessa och ännu längre bak i kedjan och Manager CSR/Enviroment 

menar att det oftast är det som är problemet i textilbranschen. Företagen ställs till svars för en 

väldigt lång produktionskedja som man inte har möjlighet att kontrollera för att det är så 

många händer på vägen. Vidare menar Manager CSR/Enviroment att de har ett stort ansvar att 

informera kunderna att till exempel tvätta i rätt temperatur och att inte tvätta så ofta. 

Emellertid kan de inte kontrollera vad kunderna gör hemma med deras produkter. 

Kvalitetsteknikern på Polarn O. Pyret menar att de har ett helt ansvar för de frågor som de kan 

påverka direkt, till exempel transporter, ett ansvar att informera sina kunder och ett ansvar för 

hur de väljer att göra sina affärer och där syftar hon på vilka leverantörer de väljer. 

Efterfrågas en enhetlig definition/krav gentemot företagen av företagen inom samma 

bransch? 

Manager CSR/Enviroment menar att man bör vara försiktig med att bestämma vad CSR ska 

vara för olika företag. Det handlar om vad företaget själv vill. Om man som företag får 

bestämt att det här ska ni arbeta med förlorar man den egna drivkraften att arbeta med frågor 

som är viktiga för respektive företag och därför bör det frivilliga vara kvar. Däremot menar 

hon att det är bra med lagstiftning runt kemikaliefrågor som ligger inom CSR begreppet. Det 

blir lättare när det finns tydliga krav för alla, till exempel REACH som talar om vilka 

kemikalier man inte får använda. Vidare berättar Manager CSR/Enviroment att hon tycker att 

lagstiftning underlättar då det slår lika över alla och med till exempel en europeisk lag så får 

det mer kraft, men vad man ska lägga i CSR begreppet bör vara fritt för vad tjänar man på att 

lagstadga det? Vidare berättar Manager CSR/Enviroment att vad som läggs inom CSR hos 

Polarn O. Pyret samt exempelvis JC är olika. Exempelvis trycker Polarn O. Pyret mer på 
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barnsäkerhet på produkterna. Kvalitetsteknikern på Polarn O. Pyret anser att CSR arbetet är 

olika beroende på företag och hur man gör sina affärer. Därför är det viktigt att göra sin 

analys och ta sitt ansvar utifrån sina egna förutsättningar.   

4.3.5 Sammanfattning  

Tolkning 

När det gäller tolkningen av begreppet CSR så hänvisar Polarn O. Pyret till den definition 

som finns i koncernens hållbarhetsredovisning. Dock menar respondenten på RNB att 

förklaringen av CSR i hållbarhetsredovisningen är deras gamla synsätt och att de idag lägger 

in ett flertal begrepp som gör det mer övergripande. Respondenten på RNB anser att 

begreppet ska var frivilligt för företagen inte ska tappa drivkraften, dock ingår redan en del 

lagstiftning exempelvis REACH i CSR vilken bör finnas kvar. 

Arbetssätt 

Polarn O. Pyret är medlemmar i BSCI sedan 2005 samt sponsrar ett flickhem i Kenya. 

Företaget arbetar även med barnsäkerhet i produkterna, kemikalierestriktioner, löpande 

kvalitets- och säkerhetstester och vid transporter används lastbil och båt i första hand. 

Koncernen har ett övergripande ansvar för CSR arbete, dess uppgift är att stödja, initiera samt 

följa upp frågorna. Polarn O. Pyret har specialister som arbetar med exempelvis miljö, kvalitet 

och uppförandekod med ansvar för det operativa hållbarhetsarbetet. Polarn O. Pyret har inga 

egna fabriker.  

Kommunikationen 

Kommunikationen kring begreppet CSR på hemsidan är kortfattad samt att begreppet CSR 

endast tas upp i deras ordlista. Här länkar man inte heller till koncernens hemsida, 

årsredovisningar samt hållbarhetsredovisning trots att koncernen har ett övergripande ansvar. 

Polarn O. Pyret har ingen egen årsredovisning eller hållbarhetsredovisning utan hänvisade 

vidare till koncernen. När det gäller årsredovisningarna så tar man inte upp CSR arbetet 

förrän år 2005/2006. När det gäller informationen i årsredovisningarna är denna mer allmän 

för hela koncernen och beroende på vilket år står det inget eller ytterst lite specificerat om vad 

just Polarn O. Pyret gör. I hållbarhetsredovisningen är information allmänt skriven om 

koncernen där en mening här och där handlar om Polarn O. Pyrets arbete kring CSR.   
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5. Analys 

Alla tre företagen benämner området CSR med olika namn. KappAhl kallar det för ”Etik och 

miljö”, MQ kallar det för ”Företagsansvar” och Polarn O. Pyret använder ”Vårt ansvar”. Att 

samtliga tre företag har olika benämning kan beror på olika saker. En bidragande orsak kan 

vara det att det inte finns någon enhetlig definition eller några krav på företagen om vad som 

ska ingå i begreppet CSR.
 94

 Det kan också bero på att begreppet CSR inte är så känt och 

därför väljer företagen att använda ord som de flesta känner till, även om man kanske inte vet 

vilka delar som ordet innefattar. Vad företagen har valt att ha med under de olika 

benämningarna är olika men hos samtliga tre finner man att de använder sig av en 

uppförandekod genom BSCI. Denna uppförandekod är ett sätt att formulera sitt 

samhällsansvar.
95

 Något som är intressant är att MQ har valt att skriva ”Företagsansvar”, 

vilket till skillnad från Polarn O. Pyrets ”Vårt ansvar” känns mer allmänt och inte syftar till 

deras eget ansvar utan flera företags ansvar. I MQs fall kan det syfta på att företaget inte bara 

säljer sina egna varumärken utan även andras varumärken och därmed är det fler företag som 

blir involverade. Dock tror författarna att detta inte är något som MQ tänkt på utan mer valt 

ordet ”Företagsansvar” för att CSR är något som företag i största allmänhet ska arbeta med. 

Detta vill MQ visa genom valet av ordet.  

 

Viss information, främst på hemsidorna, skiljer sig åt mellan företagen och kan enligt 

författarna kännas tillhöra företagets arbete inom verksamheten i allmänhet och inte inom 

CSR. Men i och med att det inte finns något bestämt om vad som ingår i CSR begreppet så 

finns det antagligen inget rätt eller fel gällande vad företagen har valt att skriva om under 

detta ord.
96

 Exempel på det är bland annat att samtliga tre företag skriver om sina medarbetare 

samt den utbildning man erbjuder dem.
97

 Det sistnämnda är något som endast KappAhl och 

RNB tar upp. Dock är det inget av företagen som i årsredovisningarna visar tydligt att 

medarbetarna är med som en del av CSR arbetet utan den informationen kommer under en 

egen rubrik. Detta är något som författarna anser vara mer en förutsättning för företagens 

överlevnad och inte något som har med företagens CSR arbete att göra. Det är ett ansvar 

gentemot medarbetarna som också är viktigt för att företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare 

för befintliga samt framtida medarbetare. Polarn O. Pyret är det enda företaget av de tre 
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studerade som uppmanar sina kunder att också ta ansvar. Detta menar författarna att det är ett 

sätt att delvis skjuta ansvaret från sig själva från företaget till kunderna. Polarn O. Pyret ser 

antagligen detta på ett sådant sätt att alla, företag som kunder, måste/kan hjälpa till att ta ett 

ansvar och genom denna information förmedlar de hur kunderna kan hjälpa till.  

 

Intressant är det att endast i RNBs årsredovisning har koncernen valt att använda sig av CSR 

som rubrik. Dock endast under ett år för att sedan övergå till hållbart mode. MQ pratar om 

CSR i en underrubrik men syftar då endast på uppförandekoden. KappAhl tar endast upp 

begreppet CSR i sin hållbarhetsredovisning samt att i en årsredovisning tog VD:n upp 

begreppet. Polarn O. Pyret har inget skrivet om CSR med undantag för en förklaring av 

begreppet CSR under rubriken ”ordlista”, detta trots att ordet inte nämns någonstans i övrig 

text på hemsidan. Anledningen till avsaknaden av ordet CSR kan bero på att man tycker att 

det blir lättare för intressenterna att förstå samt känna igen andra begrepp såsom 

företagsansvar, vårt ansvar samt etik och miljö då det kanske är få som känner till vad ordet 

CSR betyder och vad det innebär. Avsaknaden av ordet CSR går emot det faktum att CSR 

begreppet är väletablerat och har starka kopplingar till likande begrepp som fångar upp 

samma typ av frågor om företagens samhällsansvar.
98

 Kanske är det dock kopplingen till 

likande begrepp som gör att företagen väljer att använda ”enklare” begrepp. 

 

Även kunskapen inom företagen har framkommit vara ganska låg kring just ordet CSR. Detta 

kan bero på att företagen får lägga in vad det vill i begreppet samt att det kan vara ett ord som 

företagen inte har använts sig av när det gäller det arbete de utfört inom detta område. 

Företagen kanske har arbetat med exempelvis uppförandekoder i produktionsländerna eller 

övergår mer och mer till båt - och lastbiltransporter från flygtransporter men kopplar inte detta 

till ordet CSR.  Dock anser Environmental Issues Manager att kunskapen är god och det tack 

vare att det bland annat finns en utbildning som alla ska genomgå.  

 

KappAhl är det företag som av dessa tre framhäver sig själva som ett ”duktigt” företag när det 

gäller deras CSR arbete. Bland annat kan man läsa på deras hemsida om att företaget ”Är och 

ska uppfattas som ett av branschens mest miljömedvetna”
 99

. KappAhl använder ofta 

orden ”kan” och ”ska” vilket bidrar till att man får uppfattningen om att man lyfter fram sig 

själva som ett ”duktigt” företag inom CSR området. De två andra företagen har en mjukare 
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framtoning när det gäller CSR arbetet. RNB koncernen tar upp att det är viktigt att inte bara ta 

upp framgångar utan att även kunna erkänna sina problem och motgångar, något som 

KappAhl inte verkar ta hänsyn till. Något som bidrar till uppfattningen om att KappAhl är lite 

kaxiga är bland annat genom att de uttalar sig på följande sätt ”när vi börjar arbeta med en ny 

tillverkare besöker vi alltid dennes anläggning och gör en första bedömning av de villkor som 

råder. Det är vi faktiskt ganska ensamma om i vår bransch.”
100

 samt även genom 

citatet ”Visste du att…vi var först med miljöcertifiering?”
101

. För att kommunicera sitt CSR 

arbete finns det ett antal verktyg som står till buds, exempelvis årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar, webbsidor samt företagsbroschyrer.
102

 Vid en jämförelse mellan 

uppsatsens tre företag är KappAhl det företag som enligt författarna har kommit längst med 

sitt CSR arbete, i alla fall om man ser till den dokumentation som en utomstående kan ta del 

av och därmed känns det mer berättigat att KappAhl, istället för Polarn O. Pyret och framför 

allt MQ, kan skriva som de gör. KappAhl har från 2003 till 2005/2006 även hänvisat till 

broschyren ”Mode, Miljö och Moral”, vilket visar att de tidigt har dokumenterat sitt CSR 

arbete utöver den information som finns tillgänglig i årsredovisningarna. Detta är företaget 

ensamma om gällande uppsatsens tre undersökta företag. Dock vet inte författarna hur utförlig 

informationen är i denna/dessa broschyrer.  

 

Media har en fundamental roll och påverkar företagen i deras arbete kring CSR.
103

 MQ samt 

Polarn O. Pyret/RNB skriver på ett antal ställen samt att det även togs upp vid intervjuerna att 

omvärlden, då i första hand media, har en stor inverkan på CSR arbetet. Detta då media 

belyser och lyfter fram områden som företagen från början inte själva tänkt på. Exempel på 

detta är mulesing samt plockade dun från levande fåglar. Om dessa områden inte skulle ha 

belysts i media skulle antagligen inga företag, varken våra tre studerade företag eller några 

andra, arbeta med dessa.  RNB skriver även i hållbarhetsredovisning att de prioriterar arbetet 

efter de områden där de gör bedömningen att de har störst möjlighet att påverka. Då de 

anpassar sig efter omvärlden och media är det inte företaget som gör bedömningen utan de 

anpassar sig till externa påtryckningar. Bland annat tar RNBs VD upp följande ”Det är säkert 

inget unikt för oss utan mer en spegling av den värld vi lever i där förändringar och 

nyhetsflöde sker snabbt. Det ställer stora krav på oss som företag och som människor att 
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snabbt kunna ta till oss information, förstå den och agera därefter.”
104

 Däremot tar KappAhls 

VD upp att ”Vi vill vara ett juste och pålitligt företag. Vi behöver inte svara upp mot det 

externa trycket, för vi skapar det själva internt. Men vi måste ständigt vara uppmärksamma 

och fundera: Är det här relevant eller inte? Det finns folk som till och med påstår att vi i 

princip ska vara ansvariga för bomullsodlingen i Uzbekistan och hela vägen framåt, men det 

går ju inte. Då blir det helt plötsligt jordbrukspolitik och det ska vi inte syssla med.”
105

 För 

det första uppfattar författarna det som om att KappAhls VD till skillnad från RNBs VD inte 

tar hänsyn till omvärlden, det vill säga bland annat media. För det andra säger han emot sig 

själv då han i ena meningen säger att de inte svarar upp mot det externa trycket medan han i 

nästa mening menar att det finns folk som anser att de ska ta ansvar ända ner till 

bomullsodlingen och här tar han ställning till att det inte är relevant för KappAhl att ta ansvar 

så långt bak i produktionskedjan. KappAhls VD säger även emot företaget i 

hållbarhetsredovisningen 2007 då det framkommer att företaget sedan 2007 börjat köpa in 

ekologiskt bomull – spårbar ända tillbaka till bomullen. Dessa motsägelser kanske grundar sig 

i att VD:n trots allt kanske inte är helt insatt i företagets CSR arbete trots att han har det 

yttersta ansvaret för allt som händer på företaget. Även RNB hållbarhetsredovisning 

innehåller motsägelser vad gäller kontrollen från planta till färdig produkt. På ett ställe säger 

de att man förutsätter en god kontroll på hela processen medan de på ett annat ställe menar att 

man inte har en fullständig kontroll över hela produktionskedjan.  

 

RNB skriver att ”Genom att agera ärligt och vara öppna med vårt hållbarhetsarbete, skapar 

vi en bättre förståelse och förhoppningsvis förtroende hos våra intressenter, oavsett om det är 

våra kunder, anställda, aktieägare eller vår omvärld.”
106

. Om RNB verkligen menade detta 

borde man inte då länka till hållbarhetsredovisningen via Polarn O. Pyrets hemsida eller helt 

enkelt ha RNBs hållbarhetsredovisning tillgänglig på Polarn O. Pyrets hemsida. Detta då 

RNB i sig inte är känt för allmänheten på samma sätt som Polarn O. Pyret är och/eller att 

Polarn O. Pyret ens tillhör koncernen RNB.  

 

Vidare menar samtliga tre företag att hemsidan är en viktig kommunikationskanal. Dock är 

det förvånansvärt att samtliga hemsidor inte verkar innehålla mer uppdaterad information än 

vad som framkommer i övrig dokumentation. Årsredovisning samt hållbarhetsredovisning 
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utkommer en gång om året medan man på hemsidan kan uppdatera dagligen, vilket även 

Manager CSR/Enviroment på RNB framhåller. Vidare kan man inte se när hemsidan senast 

blev uppdaterad vilket kan innebära att den kanske uppdateras lika ofta som de olika 

redovisningarna, det vill säga en gång per år eller ännu mer sällan. Undantaget från detta är 

MQ då hemsidan är den kommunikationskanal som är mest utvecklad då årsredovisningen 

innehåller liten mängd information om CSR samt att de ännu inte har någon 

hållbarhetsredovisning. Det framkommer vid intervju med MQs respondent att informationen 

på hemsidan är inaktuell och att denna ska uppdateras under våren 2010. Detta är något som 

inte framkommer till alla övriga besökare på hemsidan utan dessa ser denna information som 

uppdaterad. Gällande hemsidan har samtliga tre företag en stor möjlighet att på ett enkelt sätt 

uppdatera sina intressenter med aktuell information om vad som händer inom företagets CSR 

arbete. KappAhl är det enda företag som har gjort ett tillägg på sin hemsida under den tid som 

har förflutit mellan de två gångerna som författarna har tittat på hemsidorna. Till skillnad från 

övrig information är detta tillägg skrivet på engelska vilket författarna anser vara konstigt då 

resten är skrivet på svenska och en funktion finns för ändra till andra språk.  

 

KappAhl använder sig utav orden ”miljömässiga och sociala risker” och att det är dessa man 

arbetar med systematiskt genom hela flödet. Just ordvalet ”risker” reagerade författarna på då 

man på alla andra rubriker inom KappAhl och hos de andra två företagen pratar om 

miljömässigt och socialt ansvar/hänsyn. Risker kan uppfattas ha en mer negativ klang än 

ansvar/hänsyn. Risker är något man vill minimera medan ansvar/hänsyn är något man tar.  

 

På samtliga intervjuer framkommer det att CSR är ett begrepp som är övergripande för arbetet. 

Inom KappAhl tar endast VD:n i årsredovisningen 2006/2007 upp CSR i förbifarten gällande 

moralfrågor. MQ tar upp CSR som ett eget område gällande frågor rörande säkerhet, löner, 

arbetstid hälsa med mera. Inom i Polarn O. Pyret/RNB används ordet CSR endast som en 

underrubrik eller avskilt område där ett antal etiska och moraliska frågor ligger inom ramen 

för detta ansvar, det vill säga man använder inte begreppet som något övergripande. Dock 

framkommer det vid intervjun att det är det gamla sättet att se på begreppet. Det man då kan 

fråga sig är varför man inte har uppdaterat hemsidan till att ha CSR som övergripande 

begrepp då det är en kommunikationskanal där man har möjlighet att uppdatera dagligen till 

skillnad från övriga redovisningar samt att det inte framkommer i årsredovisningarna från 

2009. Ingen av företagen ser CSR som ett övergripande begrepp i samtliga dokument utan 

mer som något som berör etiska och moraliska frågor. Anledningen till att man frångår CSR 
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som ett enskilt område som de tre företagen verkar vara överens om till ett mer övergripande 

begrepp kan bero på att man insett att exempelvis miljöfrågor också har med moraliska frågor 

att göra, det vill säga att man kanske bör ta sitt ansvar för mer än bara produktionen. Här 

spelar även media en stor roll gällande områden som tillkommer under CSR då exempelvis 

mulesing, som är ett ganska nytt område, går under företagens moraliska ansvar, det vill säga 

hamnar hos dem som arbetar med CSR. 

 

KappAhl har sedan 2005/2006 hållit sig till benämningen hållbar utveckling i sina 

årsredovisningar. Tidigare år har de använt sig av olika rubriker för detta arbete. Att KappAhl 

har valt ordet ”utveckling” kan bero på att ordet visar att företaget ser arbetet med CSR som 

en utveckling det vill säga ett pågående projekt, vilket även framkommer i intervjuerna. 

 

Polarn O. Pyret har en hållbarhetsredovisning genom RNB men länkar ej till denna. Få känner 

till RNB och även om Polarn O. Pyret nämner att de tillhör RNB koncernen är det få som vet 

om att det finns en gemensam hållbarhetsredovisning för samtliga dotterbolag inom RNB där 

Polarn O. Pyret ingår. KappAhl kommer snart ut med sin andra hållbarhetsredovisning och 

MQs första kommer under 2010. Polarn O. Pyret har ingen egen utan får istället vara med i 

koncernens hållbarhetsredovisning som inte ens nämns att den finns eller är länkad till den på 

Polarn O. Pyrets hemsida. Dock nämns hållbarhetsredovisningen i kontakterna med Polarn O. 

Pyret och RNB. 

 

Med undantag från KappAhls hållbarhetsredovisning är det ingen av de tre företagen som 

skriver CSR i sina dokument. Som sagt ovan, när man intervjuar samtliga respondenter är det 

CSR som används som ett övergripande begrepp för det arbete man utför gällande det sociala 

och miljömässiga ansvaret samt de andra delar som företagen menar även ska ingå där. Hur 

kommer det sig att KappAhl väljer att inte nämna CSR, med undantag som en underrubrik, på 

sin hemsida medan de i hållbarhetsredovisningen skriver om just CSR. Kan det vara så att 

hållbarhetsredovisningen riktar sig till andra intressenter än vad hemsidan gör vilket kan bidra 

till ordvalet.  

 

Samtliga tre företag anser författarna uppfyller det ekonomiska samt det legala ansvaret som 

finns i Carrolls CSR pyramid.
107

 Detta då det är en förutsättning dels för företagets 
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överlevnad och dels för att företagen måste följa de lagar som finns för att kunna bedriva sin 

verksamhet. Bland annat följer samtliga tre företag REACH som är ett lagstadgat ansvar om 

hur man ska hantera kemikalier på ett säkert sätt samt vilka kemikalier som får och inte får 

användas. Detta framkommer tydligt i intervjuerna samt vid textanalysen av de olika 

dokumneten. 

 

Uppsatsen tre företag tar sitt etiska ansvar genom att vara medlemmar i BSCI vilken 

tillhandahåller en uppförandekod vilket bidrar till att delar av det etiska och filantropiska 

ansvaret uppfylls.
 108

 De uttrycker en vilja för att ta sitt ansvar för sina verksamheter i 

produktionsländerna men även ett ansvar utöver dessa verksamheter. KappAhl samt Polarn O. 

Pyret använder sig av olika slags märkningar på sina plagg. På KappAhl klimatkompenserar 

man nödvändiga flygresor som måste ske inom tjänsten. Inom MQ samt Polarn O. Pyret följer 

man de restriktioner som finns gällande flamsäkerhet i produkterna.   

 

När det gäller medlemskapet i BSCI är KappAhl och Polarn O. Pyret tydliga med när de gick 

med medan MQ säger när de blev medlemmar först när man frågar om det, som man får veta 

när de gick med. Om man jämför detta med de övriga två företagen gick MQ med ganska sent. 

Detta sena medlemskap kan vara en orsak till att det inte nämns någonstans, varken i skrift 

eller tal. Att de inte nämner det kan bero på att de är rädda för att bli kritiserade då de gick 

med så sent i BSCI. Endast KappAhl använder sig av ett dubbelt kontrollsystem när det gäller 

uppförandekoden, det vill säga att de även använder sig av egna inspektörer, medan MQ och 

Polarn O. Pyret/RNB förlitar sig på det kontrollsystem som finns inom BSCI. Man skulle 

kunna se det som att KappAhl tar ett ytterligare etiskt ansvar när de inte enbart förlitar sig till 

det redan befintliga kontrollsystemet.  

 

Även det att KappAhl och Polarn O. Pyret/RNB arbetar med olika sorters märkningar av 

kläderna bidrar till att de tar ett större etiskt ansvar, det kan vara så att det är samhällets större 

miljömedvetenhet som bidrar till att företagen känner sig tvungna att arbeta med exempelvis 

miljömärkningar. Det vill säga att företagen anpassar sig efter vad samhället samt intressenter 

tycker är viktigt. KappAhl är det företag som arbetar mycket med olika hälso- och 

miljömärkningar av sina plagg och var till och med det första modekedjan i världen som 

certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 1999. Polarn O. Pyret arbetar med 
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svanenmärkning av sina plagg samt mycket kring barnsäkerhet medan MQ inte har någon 

slags märkning på sina plagg. För MQ kan det däremot vara svårt att arbeta med olika 

märkningar och anledningen till detta kan bero på att företaget distribuerar både egna och 

andras märken. Därmed blir det svårt att ställa krav på att andra företag ska märka sina kläder 

och detta gäller inte bara märkning utan även med det sociala och miljömässiga ansvaret. 

Detta kan även vara en orsak till att man att man får uppfattningen om att MQ inte har 

kommit så långt i sitt CSR. Anledning till att HR – chefen pratar om att det är viktigt att 

företag samarbetar kring dessa frågor. MQ är beroende av detta samarbete då deras koncept är 

som det är till skillnad från KappAhl och Polarn O. Pyret då dessa endast distribuerar egna 

varumärken. 

 

Samtliga företag menar att ansvaret sträcker sig dit där de har kontroll. Då det saknas en 

tydlig definition av vad företagens sociala ansvar innebär och vad det omfattar får företagen 

själva göra sin tolkning.
109

 Företagens tolkning om hur långt ansvaret sträcker sig kanske inte 

övriga aktörer håller med om. Vidare försöker samtliga företag att få sina leverantörer att 

ställa samma krav på sina leverantörer men detta är inget företagen kan kontrollera. Detta 

borde dock kanske vara något som företagen eftersträvar dels för deras etiska ansvar och dels 

för det filantropiska ansvaret. För att företagen skulle se det mer som deras etiska ansvar 

kanske det krävs mer krav utifrån, det vill säga att media samt andra intressenter ställer mer 

krav på företagen om hur långt deras ansvar sträcker sig. När det gäller det filantropiska 

ansvaret, det vill säga att företagen vill uppfattas som den ”goda medborgaren”, skulle kanske 

ett längre eller större ansvar kunna hjälpa till för att man ska se dem som detta. Då Polarn O. 

Pyret/RNB använder sig av egna butiker men också av franchisebutiker kan man fråga sig om 

dessa krav om att arbeta med CSR även gäller dessa. Det kan bli svårt för Polarn O. 

Pyret/RNB att garantera att CSR arbetet sker på alla områden, vilket då påverkar de olika 

ansvaren. Det kan försvåra för företaget att uppnå de etiska samt det filantropiska ansvaret. 

 

CSR aktiviteter är det som bottnar i företagets värdegrund och historia för att upplevas som 

något naturligt och rätt.
110

 Det filantropiska ansvaret tar KappAhl genom att sponsra en 

mängd olika organisationer både lokalt och globalt medan Polarn O. Pyret sponsrar ett 

flickhem i Garissa, Kenya. Den enda sponsring MQ tar upp är i årsredovisningen 2007/2008 
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om sin julkampanj som genomförts till förmån för Röda Korset. Huruvida MQ uppfyller det 

sista steget i pyramiden kan diskuteras då de endast genomfört en kampanj under en kortare 

tid och vid ett tillfälle men då de arbetar med CSR vill de förmodligen uppfattas som den 

goda medborgaren, vilket även de andra två företagen vill. Dock är det svårt att se om 

företagen uppfyller samtliga steg i pyramiden. MQ vill framstå som att de har arbetat aktivt 

och engagerat med CSR under många år och det är mycket möjligt att de har arbetat med detta 

men att dokumentation och kommunikation varit bristfällig. Detta kan bidrar till att olika 

intressenter kanske inte uppfattar det som att företagen uppfyller de olika ansvaren, de ansvar 

som man kanske får svårast att se som uppfyllda blir förmodligen de etiska samt de 

filantropiska. Detta då man kanske inte följer de normer, värderingar och standarder som 

skapats. MQ är det företag som efterfrågar mer samarbete både inom branschen och med 

andra intresseorganisationer. Detta kan bero på att MQ är det företag som inte verkar ha 

kommit så lång i sitt CSR arbetet, på grund av det intryck intervjun gav samt den information 

som finns på hemsidan. Det kan även bero på att de inte bara arbetar med egna varumärken 

utan även med externa, vilket kan fösvåra deras ansvarstagande, ska de ta ansvar för de andra 

varumärkena också eller enbart sina egna. Det bidrar till att det blir svårt för intressenterna att 

avgöra hur långt MQs etiska ansvar sträcker sig. Frågan är varför MQ inte har miljömärkt i 

alla fall delar av sitt sortiment som exmpelvis KappAhl och Polarn O. Pyret har gjort. MQ bör 

börja med att miljömärka sina egna varumärken först för att sedan gå vidare i processen och 

ställa krav eller i alla fall försöka påverka de externa varumärkena. Detta då det blir lättare för 

MQ att ställa krav på något som de själva gör. 

 

Av KappAhl och Polarn O. Pyret får man känslan av att deras CSR arbete är något de arbetar 

med för att företaget själv vill det. Här finns värderingar som till stor del kommer inifrån 

företagen.
111

 MQ ger skenet av att deras CSR arbete är viktigt för att anpassa sig till vad 

samhället, intresseorganisationer samt kunden anser vara viktigt gällande detta arbete.  Vad 

som som är viktigt för företaget att anpassa sig till är förmodligen något som media har 

belyst.
112

 Detta ger ett intryck av att det inte är MQ som arbetar med CSR för att företaget vill 

ta sitt ansvar utan för att omvärlden vill det och det kan vara på grund av detta som MQ ger 

intrycket av att ha kommit igång sent med sitt CSR arbete samt att de inte har kommit så långt 

i detta arbete. I Carrolls pyramid tas det under det filantropiska ansvaret upp att CSR ska 
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bottna i företagets värdegrund och historia för att upplevas som något naturligt och rätt. Om 

MQ endast anpassar sig efter det som tas upp i media kommer företagets arbete kring CSR 

inte kunna upplevas som naturligt och rätt eftersom det inte kommer ifrån företagets 

värderingar samt att de då aldrig tar egna iniativ till att förbättra inom olika områden. 

 

När det gäller om det ska vara en enhetlig defintion gällande begreppet CSR så kan företagens 

svar placeras in under det filantropiska ansvaret, dock går åsikterna isär en aning både inom 

företag och mellan företag. Det framkommer dock att merparten anser att det är något som 

bör kunnas kombineras med vad respektive företag tycker är viktigt.
113

 Inom KappAhl menar 

Environmental Issues Manager att det är ganska tydligt definierat och att GRI är till hjälp. 

CSR Quality Manager, också på KappAhl menar att begreppet är så stort att det inte går att 

säga om det är bra med en enhetlig definition eller inte. Hon tror att företagen kommer längre 

i sitt CSR arbete om de får tänka fritt och har större möjlighet att göra som de vill. MQ är inne 

på samma linje som Environmental Issues Manager på KappAhl och menar att det redan 

indirekt finns en enhetlig definition då företag arbetar ganska likvärdigt med CSR. Dock 

menar hon att det måste finnas flexibilitet så att företaget kan stödja sådant som kommer 

utifrån företagets kultur och egna värderingar. Kvalitetsteknikern på Polarn O. Pyret menar att 

det inte bör finnas en enhetlig definition då alla företag är olika. Även Manager 

CSR/Enviroment förespråkar att man ska vara försiktig med att säga vad CSR ska vara.  Det 

ska handla om vad företaget själv vill. Däremot bör det finnas vissa lagstiftningar exempelvis 

kring kemikalier som ligger inom CSR begreppet vilket det i dagsläget redan finns. Det blir 

lättare för alla företag om det finns tydliga krav. Som författarna ser det arbetar alla tre företag 

med ungefär samma områden vilket kan betyda att det redan finnas en tydlig definition dock 

inte skriftlig/verifierad om vad företag ska arbeta med inom CSR för att kunna säga att de 

arbetar med det. Men att det sedan är fritt att lägga in ytterligare områden. Det är dessa 

områden som ska komma ur respektive företags värderingar.  

 

Samtliga företag anser författarna hamna under Upplyst egenintresse.
114

 Detta då samtliga tre 

företag upplevs arbeta aktivt med de sociala frågorna. Dock verkar det som att MQ nyligen 

har kommit igång med sitt arbete på grund av avsaknad dokumentation samt det intryck 

intervjun gav, trots att de menar att de har arbetet med CSR under många år vilket säkert kan 
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stämma. Frågan är då dock i vilken utsträckning de har gjort detta då det inte verkar finnas 

någon tidigare dokumentation vilket också kan anses vara en del av CSR arbetet. Alla företag 

har ett system för att säkerställa arbetet i praktiken genom uppförandekoden genom BSCI och 

dess kontrollsystem av koden. Eftersom det finns restriktioner kring kemikalier som används 

flitigt vid produktion av plagg antar vi att det finns någon kontroll kring detta trots att det inte 

framkommer hos något av företagen. När företagen arbetar med CSR låter det som att de gör 

det till stor del för företagets egen, kunder och medarbetares skull men på vissa ställen kan det 

på samtliga tre företag framstå som att det är för att media belyser ett område. Respondenten 

på RNB uttrycker specifikt att hennes ledarskapsroll bland annat innebär att stödja sina 

medarbetare.
115

 De reagerar även på externa påtryckningar genom att exempelvis media 

belyser ett område, exempel på detta är dunskandalen och uppmärksamheten kring 

mulesingfrågan. I och med att detta kom upp under en intervju med Manager 

CSR/Enviroment på Polarn O. Pyret/RNB menade hon att stora företag inom 

konfektionsbranschen i medias rapportering får ta ansvar för en väldigt lång produktionskedja 

som man inte har möjlighet att kontrollera.   

 

MQ är det enda företaget av de tre som pratar om att de arbetar efter en treårsplan vilket kan 

ses som ett system för att säkerställa att CSR arbetet fungerar.
116

 Denna plan är dock inte 

huggen i sten utan flexibelt så att det finns möjlighet att göra avstickningar från den allt 

eftersom samhället och förväntningar förändras. Det finns dock inget på hemsidan som kan ge 

en fingervisning om denna handlingsplan vilket kanske skulle vara intressant för både interna 

och externa intressenter. Om inte annat så för att visa vad de planerar att arbeta med inom 

CSR. Dock visar heller inte KappAhl eller Polarn O. Pyret något om vad de tänker göra utan 

det handlar om vad man gör. Anledningen till att företagen väljer att inte kommunicera 

framtida arbetsområden/projekt kan vara av rädsla för att det kommer att vara svårt eller 

omöjligt att genomföra dessa arbeten/projekt. Om det väl är kommunicerat kommer 

intressenterna att förvänta sig att detta genomförs och om det misslyckas kommer säkerligen 

kritik att riktas mot företaget.
117

 Detta kan i sin tur skada företagets anseende och förtroende. 

Det vill säga att påtryckningarna utifrån kan bli större,
118

 vilket då förmodligen leder till att 

företaget måste agera. Det kan även vara så att då nya områden inom CSR kan komma att 

belysas av media kan dessa komma att prioriteras framför andra planerade projekt och om 
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företaget inte redan har kommunicerat om dessa projekt gör det inget om dessa skjuts på 

framtiden. Här kommer flexibiliteten in.  

  

6. Slutsats och diskussion 

De frågor som uppsatsen avsåg att besvara/beröra är:  

- Hur tolkar företag begreppet CSR, hur arbetar de med det samt om det finns några 

skillnader/likhet mellan företagen? 

- Hur kommunicerar företagen sitt CSR arbete via olika dokument, finns det några 

skillnader/likheter mellan företagen? 

 

Uppsatsen har kommit fram till att det finns fler likheter än skillnader mellan de tre företagen 

inom konfektionsbranschen när det gäller innehållet i företagens CSR arbete, dock skiljer sig 

kommunikationen åt. Tolkning och hur företag arbetar med CSR är likvärdigt mellan samtliga 

tre företag. Det framkommer tydligt via intervjuerna att företagen ser CSR som ett 

övergripande begrepp för arbetet som berör både socialt och miljömässigt ansvar. Alla tre 

företag menar att arbetet med CSR är ett ständigt pågående projekt som man aldrig blir färdig 

med. När det gäller en enhetlig definition är de tre företagen överens om att begreppet ska 

vara fritt för tolkning så att man kan lägga in delar som stämmer överens med företagets egna 

värderingar. Dock har det framkommit att arbetet kring CSR berör samma områden men att 

skillnaden till stor del ligger i vad de väljer att sponsra, om de överhuvudtaget sponsrar något.  

 

När det gäller kommunikationen så finns det fler skillnader än likheter. KappAhl är det 

företag som var först med att ta med information om CSR i årsredovisningarna. När det gäller 

hemsidorna är det informationsmässigt ganska lika mellan företagen. KappAhl och RNBs 

hållbarhetsredovisningar är helt olika gällande upplägget samt att RNBs till viss del innehåller 

djupare eller utförligare information. Dock är den till skillnad från KappAhl en översikt för 

koncernens arbete med CSR med ett fåtal nedslag i respektive dotterbolags arbete. I 

kommunikationen kring CSR arbetet används begreppet CSR nästan inte alls av företagen och 

i dessa fall då det använts stod CSR som rubrik för ett enskilt område.  

6.1 Diskussion 

Resultatet i denna undersökning ska betraktas med försiktighet. Detta då urvalet endast 

innefattar ett fåtal av företagen inom konfektionsbranschen som befinner sig på den svenska 



 

   65    

marknaden. Urvalet kan dock ge en antydan om hur CSR arbetet samt kommunikationen ser 

ut bland företagen i denna bransch.  

 

Vid intervjuer med respondenterna kan validiteten ha påverkats av att en del frågor blev 

ledande. Något som skulle kunna ha bidragit till en förstärkt validitet är om det skett 

ytterligare några intervjuer på respektive företag. Att de nedskrivna intervjuerna skickades 

tillbaka för att godkännas stärker validiteten. Svaren som framkom via mail gav inte så 

utförliga svar samt att det blir mycket upp till författarna att tolka svaren vilket kan påverka 

validiteten.  Även att begreppet CSR på ett sätt blev lagt i respondenternas mun då författarna 

antog att detta begrepp var välkänt hos de medverkande företagen kan ha påverkat validiteten 

negativt.  

 

Utifrån den information som författarna tagit del av är KappAhl det företag som 

kommunicerar mycket och genom kommunikationskanalerna hemsida, årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningen. De framstår även som självsäkra när det gäller deras arbete kring 

CSR. Dock behöver inte bra kommunikation betyda att företaget CSR arbete är bra. Detta då 

det är lätt att skriva om vad man arbetar med men sedan gäller det att omvandla orden till 

handling, något som är svårt att kontrollera. RNB anser författarna kommunicera ganska 

mycket, dock finns det brister när det gäller vad dotterbolaget Polarn O. Pyret gör samt 

länkning till moderbolagets dokument kring CSR arbetet. MQ är det företag som författarna 

anser ha kommit kortast väg när det gäller kommunikationen kring CSR och arbetet i stort. 

Företaget verkar ha fått en sen start kring CSR men denna uppfattning kan bero på att 

företaget underkommunicerar sitt arbete. Det kan även bero på att företaget arbetar med 

externa varumärken vilket gör det svårare för dem att ha kontroll.  

 

Trots att CSR är ett begrepp som det inte är svårt att få tag på information om är det ett 

begrepp som företag och då menar vi speciellt uppsatsens tre undersökta företag undviker att 

skriva ut. Istället väljer man att skriva företagsansvar, vårt ansvar samt etik och miljö. Vad är 

orsaken till detta? Är det så att det är ett känt begrepp bland dem som arbetar med detta 

ansvar men för utomstående är det endast ett frågetecken. Trots att man läser sig till att det är 

ett känt begrepp så verkar inte fallet vara så i verkligheten. För att ändå nå ut till den stora 

massan väljer man ett begrepp som man känner till, nämligen ansvar. Även om man kanske 

inte vet vad ansvaret syftar på för ansvar, det vill säga vad det innebär. Huvudsaken är att det 

är ett välkänt ord. Inte verkar man heller vilja göra begreppet känt hos den stora massan 
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genom att föra in ordet CSR i företagens text kring detta begrepp. Kan avsaknaden av ordet 

CSR bero på att det är ett engelskt ord medan företagen har valt att använda sig av svenska 

ord som då enklast kan översättas till ansvar av olika slag.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning som skulle vara intressant inom CSR är bland annat att studera 

hållbarhetsredovisningar under flera år och se om dessa har förändrats. Det man också kan 

göra är att titta på skillnader och likheter mellan olika branscher när det gäller både 

kommunikationen och arbetssätt. Att titta på CSR arbetet överlag mellan olika branscher 

skulle vara intressant dels för at se om det finns likheter och dels för att kanske branscherna 

kan lära av varandra. Trots att det finns mycket litteratur kring och inom området CSR verkar 

det som att kunskapen bland både allmänheten (kunder) och anställda är ganska låg, detta 

skulle också vara ett område att studera närmare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall 

 

1. Varför arbetar ni med CSR? 

2. Hur arbetar företaget med det? 

3. Hur lång anser ni att ert ansvar sträcker sig? 

4. Hur definierar företaget CSR?  

5. Tycker du något saknas i definitionen?  

6. Finns det något mer som företaget kommer arbeta med inom CSR i framtiden? 

7. Anser du att det behövs en enhetlig definition eller krav gentemot företagen angående 

CSR- arbetet? 
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Bilaga 2 – Struktur på respektive hemsida 

2.1 KappAhls hemsida  

(Första tillfället, 2009-11-14) 

Om KappAhl → Etik & Miljö  → Miljö och socialt ansvar  

→ Länk till hållbarhetsredovisningen: Miljö 

och socialt ansvar 

→ Rubrik: Så här jobbar vi 

→ Rubrik: Uppförandekoden 

→ Rubrik: Produkterna 

→ Rubrik: Miljön 

→ Rubrik: Medarbetarna 

→ Rubrik: Några milstolpar 

→ Rubrik: Om oss 

→ Rubrik: Kontakta oss 

→ Sponsring 

 → Rubrik: Lokal sponsring 

 → Rubrik: Läs mer (länkar) 

    → Rubrik: KappAhl – ett blommande företag 
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2.2 MQs hemsida 

(Första tillfället, 2009-11-14) 

Om MQ→ Företagsansvar → Aktuellt   → MQ plockar bort dunjackor från butik 

→ MQ anklagas för att motarbeta granskning – 

läs MQs svar 

→ MQ tar avstånd från mulesing 

→ CSR – Corporate Social Responsibilty 

→ Rubrik: CSR – Corporate Social          

                          Responsibilty 

→ Rubrik: BSCI - samarbete för bättre 

arbetsvillkor 

→ Produktansvar 

→ Rubrik: Produktansvar 

→ Rubrik: Miljö och hälsa 

 → Rubrik: Kemikalietester 

 → Rubrik: Nickeltest 

 → Rubrik: PH – test 

 → Rubrik: Flamskyddstest 

 

→ Rubrik: Kvalitetstester 

→ Rubrik: Nötningstest 

→ Rubrik: Nopptest 

→ Rubrik: Tvättest 

 

→ Djurrättspolicy 

→ Rubrik: Djurrättspolicy 

→ Rubrik: Ull 

→ Rubrik: Läder/skinn 

→ Rubrik: Dun/Fjäder 

→ Rubrik: Päls 
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2.3 Polarn O. Pyrets hemsida 

(Första tillfället, 2009-11-14) 

Om Polarn O. Pyret → Vårt Ansvar → Vårt Ansvar  

→ Rubrik: Miljöansvar 

→ Rubrik: Transporter 

→ Rubrik: Återanvänd 

→ Rubrik: Tvättråd för minsdag miljöpåverkan 

→ Rubrik: Produktutveckling 

→ Rubrik: Kemikalierestriktioner 

→ Rubrik: Barnsäkerhet 

→ Rubrik: Tester av kvalitet och säkerhet 

→ Rubrik: Socialt ansvar 

→ Rubrik: Uppförandekoden 

→ Rubrik: En pågående process 

→ Rubrik: Produktionsländer 

→ Rubrik: Stöd till flickhem (länk) 

 → Rubrik: Ordlista 
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2.4 KappAhls hemsida (Andra tillfället) 

(2010-01-12) 

Om KappAhl → Etik & Miljö  → Miljö och socialt ansvar  

→ Länk till hållbarhetsredovisningen: Miljö 

och socialt ansvar 

→ Rubrik: Så här jobbar vi 

→ Rubrik: Uppförandekoden 

→ Rubrik: Produkterna 

→ Rubrik: Miljön 

→ Rubrik: Medarbetarna 

→ Rubrik: Några milstolpar 

→ Rubrik: Om oss 

→ Rubrik: Kontakta oss 

→ KappAhl hjälper i Bangladesh 

 → Rubrik: KappAhl supports children´s homes 

→ Rubrik: KappAhl supports families in the 

slum area 

→ Sponsring 

 → Rubrik: Lokal sponsring 

 → Rubrik: Läs mer (länkar) 

    → Rubrik: KappAhl – ett blommande företag 
 

 

 

 

 

 


