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Titel: Vilket är modeföretagens motiv till att implementera CSR i verksamheten? En 

branschstudie av samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige 

 

Bakgrund och problemdiskussion: 

Corporate social responsibility är ett ansvarsåtagande som expanderat i samhället de 

senaste årtiondena. Samhället präglas idag av en större medvetenhet och ställer allt 

högre krav på att företag ska agera hållbart i sin verksamhet. Modeindustin har fått utstå 

stor kritik i media men även i andra informationskanaler. Kritiken speglar framförallt 

deras externa leverantörers hållbarhetsåtagande, som företagen importerar sina 

produkter ifrån. Leverantörerna är framförallt etablerade i utvecklingsländer och har 

tidigare använt sig av barnarbete, haft bristfälliga anställningsvillkor och samtidigt haft 

negativ påverkan på miljön. Detta är några av anledningarna till att modeföretagen ställs 

inför allt hårdare krav. Det är därför av stor vikt att de synliggör för samhället sitt 

engagemang i CSR och därigenom uppfyller kraven som ställs på dem. 

Hållbarhetsrapportering har därför blivit ett av de mest betydelsefulla 

tillvägagångssätten inom modeindustrin som ett bevis för att de uppfyller CSR-

åtagandet.  

 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall modeindustrin implementerar CSR i sin 

verksamhet för att överleva på marknaden eller för att generera konkurrensfördelar och 

högre ekonomisk vinst.  

 

Metod: 

Undersökningen genomfördes på samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige. Vi 

utförde en innehållsanalys där samtliga modeföretagens hållbarhetsrapporter 

analyserades och granskades för att få information om deras CSR-engagemang. 
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Slutsats: 

Modeindustrin utformar generellt sätt CSR-rapporter av symboliska skäl. Företagen 

utför med andra ord hållbarhetsaktiviteter för att överleva på marknaden och försäkra 

sig om en långsiktig framtid. Hållbarhetsansvarstagande är något som framförallt deras 

nyckelintressenter; kunderna kräver,vilket företagen måste beakta för att inte försämra 

sitt rykte och kritiseras i media.  

 

Nyckelord: 

Corporate Social Responsibility, Värdekedja, Effektiva motiv, Symboliska motiv, 

Modebranschen, Hållbarhetsredovisning  
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Examiner: Elin Funck 

Advisor: Karin Jonnergård 

Title: What is the motive for companies in the fashion industry to implement CSR? A 

branch research of all publicly listed fashion industry companies in Sweden 

 

Background and problem discussion: 

The focus on corporate social responsibility has expanded in the society in the past few 

decades. Our society is characterized by an improved awareness of the topic and it 

imposes increased demands on companies in terms of being sustainably responsible in 

their business activities. The fashion industry has received a lot of criticism in the media 

and other information channels. Primarily, the criticism concerns the nature of activities, 

whether sustainably responsible or not, of third party suppliers with whom the fashion 

industry companies cooperate. Third-party suppliers are mostly located in developing 

countries and have previously been involved in the employment of child labor, 

providing inadequate employment conditions as well as having a negative impact on the 

environment. This is one of the factors leading to fashion companies now facing stricter 

requirements. Thus, it is of crucial importance that companies in the fashion industry 

engage in CSR activities and satisfy expectations on them. Therefore, the sustainability 

reporting system is one of the most prominent approaches in the fashion industry, 

offering a way to prove and communicate their CSR activities.  

 

Purpose:  

The purpose of this essay is to investigate whether the fashion industry implements CSR 

in their activities to either survive as a competitor in the market, or for the purpose of 

generating competitive advantage and higher financial profit. 

 

Method: All publicly listed fashion industry companies in Sweden were included in this 

research. We conducted a content analysis where all fashion industry companies' 
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sustainability reports were analyzed and reviewed to generate information about their 

CSR engagement. 

 

Conclusion: The fashion industry delivers CSR reports for symbolic purposes. The 

fashion industry companies implement sustainably responsible activities in order to 

survive as a competitor in the market and in order to ensure a long-term future. 

Sustainable responsibility is of importance to the key stakeholders, i.e. the customers, of 

fashion industry companies, and therefore a topic that must be on the agenda of these 

companies in order to avoid damage to their reputation and criticism in media.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Value Chain, Effective purpose, Symbolic 

purpose, Fashion Industry, Sustainability Reporting 
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1 Inledning 

 

Kapitel ett avser att introducera begreppet, Corporate Social Responsibility (CSR). 

Kapitlet presenterar CSR och värdekedjans uppkomst genom en generell 

bakgrundsbeskrivning av ansvarsområdet samt modellens framväxt, expansion och dess 

olika tillämpningsområden. Bakgrunden belyser dessutom betydelsen av CSR och 

värdet som skapas för företagen samt dess omgivning. Avsnittet följs därefter av en 

diskussion vilken problematiserar intressenternas höga krav angående CSR. 

Intressenternas uppställda krav är ett resultat av samhällets ökade medvetenhet. 

Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en beskrivning av uppsatsens syfte och en 

konkretiserad problemformulering. Kapitlet avslutas med en övergripande disposition 

av arbetets utformning.  

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 CSR 

Begreppet, Corporate social responsibility, går att spåra så långt bak i tiden som till 

1930-talet. Emellertid tog den så kallade “moderna” eran för CSR sin början redan 

under 1950-talet då litteraturen Social responsibilities of the businessman publicerades 

av Howard R. Bowen. Det var den första litteraturen som enbart fokuserade på att 

beskriva vad CSR innebar (Carroll, 1999). Under denna tid var definitionen på CSR 

diffus och tvetydig. Detta berodde på att det inte existerade någon konkret definition av 

begreppet (Carroll, 1979). Istället för att fokusera på företagets sociala ansvar som ett 

helhetsbegrepp, behandlades endast de två sistnämnda begreppen; socialt och 

ansvarstagande. Samhället ställde krav på hur affärsmän behandlade värderingar och 

policys men företagen berördeas inte av kraven (Davis, 1960).  

 

Betydelsen av det sociala ansvarstagande fortsatte att öka i samhället och på 60-talet 

började även kraven från samhället att ställas på företagen (Carroll, 1979). Nu fick även 

de icke-ekonomiska angelägenheterna en allt större betydelse och ansågs därmed 

inkluderas i företagens ansvar. Detta innebar att fler intressentgruppers behov behövde 

tas i beakt och respekteras. Tidigare lyssnade företagen endast till sina aktieägare. För 

att ha möjlighet till en långsiktig framtid och för att de ska bli konkurrenskraftiga måste 
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flera av företagens intressentgrupper tillfredsställas. Aktieägarnas krav på avkastning är 

endast ett av många krav som behöver uppfyllas. Anställda, leverantörer, kunder, 

långivare, samhället och många fler, har intressen i företagen som måste tillgodoses. 

Företaget kan därmed inte endast sträva efter att uppnå maximerad vinst, utan behöver 

inkludera mål som är väsentliga för fler intressentgrupper (Johnson’s 1971, refererad i 

Carroll 1999). Engagemanget i CSR fortsatte att spridas och allt fler industrier fick upp 

ögonen för hållbarhetsansvarstagande. Under 90-talet blev CSR ett väldigt omtalat 

ämne, speciellt i modeindustrin. Innan detta årtionde hade inte CSR existerat i 

modeföretag, men nu stärktes kraven utifrån och hållbarhetsansvarstagandet inom 

branschen alstrades till liv. Parallellt blomstrade också informationsteknologin, vilket 

ökade tillgängligheten på information för externa parter. På så sätt fick kunder och 

resterande intressenter mer insyn i företagets värdekedja (Bachman, 2000; Spar 1998; 

Wah 1998; Islam and Deegan 2010; De Tienne and Lewis 2005). 

 

Intressenterna fick nu tillgång till kunskap om företagens inköpsprocess. Modeföretag 

en producerar nämligen inte produkterna själva utan importen kom från 

utvecklingsländer. Detta tack vare det billiga inköpspriset på både produkter samt 

tjänster som leverantörerna erbjöd (Islam & Deegan 2010; Custers, 1997; Kabeer and 

Mahmud, 2004). Vid denna tidpunkt offentliggjorde media leverantrörernas situation i 

utvecklingsländerna. De synliggjorde för allmänheten de anställdas omoraliska och 

olämpliga arbetsförhållanden, samt att barnarbete förekom i stor omfattning (Custers, 

1997; Wah, 1998; Islam and Deegan 2010; Emmelhainz and Adams, 1999). Allt oftare 

blev modeföretag globalt kritiserade för de dåliga förhållandena som branschen 

karaktäriseras av (Bachman, 2000; Spar 1998; Wah 1998; Islam and Deegan 2010; De 

Tienne and Lewis 2005). Den negativa responsen från samhället gav CSR en allt större 

roll inom industrin, och det sociala ansvaret började närma sig det ekonomiska 

ansvarets betydelse (Islam and Deegan, 2010). Den ökade uppmärksamhet av media har 

lett till en drastisk förändring inom modeindustrin i samband med CSR (DEFRA, 2010). 

Resultatet har blivit att allt fler hållbarhetsprinciper och standardiseringar har etablerats 

och integreras i företagens värdekedja. Information om miljömässiga och sociala 

samhällsproblem har under de senaste åren uppmärksammats av olika 

informationskanaler, vilket har ökat allmänhetens kunskap och intresse av CSR. Det 

ökade informationsflödet har resulterat i att allt fler företag strävar efter att uppnå 

transparens i hela värdekedjan. Externa påtryckningar fick företag att börja ta allt mer 
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socialt ansvar, prioritera långsiktiga relationer och arbeta för att förbättra 

kommunikationen med sina intressenter (Tham, 2010). 

 

Aktivister uppmärksammar negativa CSR-händelser framförallt hos stora och erkända 

företag som inte agerar enligt ansvarskonceptet. Om dessa företag hamnar i rampljustet 

skapar det en större effekt och avskräcker därmed andra mindre organisationer till att 

agera oetiskt. I vissa fall har till och med företag som misskött ansvarstagandet isolerats 

på marknaden av intressenter som inte accepterar oetiskt agerande (Porter, 2009). För 

att tackla missnöjet och ha möjlighet att konkurrera på marknaden har de större 

företagen börjat fokusera mer på CSR. Dessutom började företagen förbruka mer 

resurser för att utforma rapporteringar angående deras sociala- och miljömässiga 

ansvarstagande. Detta pekar på att ansvarstagandet inom sociala- och miljömässiga 

områdena indirekt inte anses ha varit helt frivilliga (Porter, 2009). 

 

Som bevis för sitt hållbarhetsåtagande för de externa aktörerna började företag skapa 

avskilda CSR-rapporter. Hållbarhetsrapportering har därmed ökat i betydelse och blivit 

ett viktigt verktyg för att kunna offentliggöra hållbarhetsarbetet (Tan-Sonnerfeldt, 

2011). Baserat på intressenters krav har dessutom olika standarder, riktlinjer och 

certifikationer utformats på senare tid. Dessa hjälper företag att utforma sina 

hållbarhetsrapporter (Tan-Sonnerfeldt, 2011). I december 2016 blev upprättande av 

hållbarhetsrapportering lagstadgat i årsredovisningslagen. Företag som ryms inom 

lagens ramar blev nu tvungna att tillhandahålla hållbarhetsrapporter enligt 

årsredovisningslagen. Kraven är enligt årsredovisningslagen att antalet anställda är fler 

än 250 stycken, har en balansomslutning som uppgår till mer än 175 miljarder kronor 

och att nettoomsättningen uppgår till mer än 350 miljarder kronor. 2018 blir företagen 

som inte rapporterat tidigare tvingade att hållbarhetsrapportera för första gången (SFS 

1995:1554). 

 

På senare tid har företag även fått förståelse för att CSR inte endast bör ses som en extra 

kostnad för företaget utan bör istället ses ett verktyg för att generera mervärde. För att 

dra nytta av fördelarna med CSR bör företag utforma en CSR-strategi som innefattar 

hela verksamheten. På så sätt kan företagen öka värdet för både företaget och samhället 

(Porter, 2009). Caplan, Dutta och Lawson (2016) menar att CSR inte endast är knutet 

till enskilda delar av organisationen utan bör implementeras genom hela värdekedjan.  
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1.1.2 Porter’s Värdekedja 

Porters teori om värdekedjan förklarar att värdeskapandet måste genomsyra alla 

företagens områden, allt ifrån materialanskaffning till kundförsäljning (Porter, 1990). 

Anledningen till värdekedjans uppkomst samt framväxt är enligt Porter (1990) strävan 

om att bli konkurrenskraftiga. Porter’s värdekedja beskriver företagets fysiska 

produktflöde och aktiviteter som stödjer flödet. Värdekedjan beskriver att samtliga 

aktiviteter kan skapa värde till slutprodukten. Teknologins utveckling ligger till grund 

för värdekedjans struktur. Idag krävs det nämligen god informationsteknologi för att 

företagen ska kunna konkurrera på den hårda marknaden. Dessutom är det ett 

hjälpmedel för att skapa värde för kunderna och därigenom anpassa produkterna till 

deras förväntningar. För att utmärka sig på marknaden och nå konkurrensfördelar, 

behöver företag använda informationsteknologin i hela kedjan. Detta hjälper 

organisationen att genomföra sina aktiviteter på bästa möjliga vis och därigenom 

maximera värdet (Porter, 1990). 

 

Porters värdekedja är till för att strukturera, bryta ner och kategorisera företagets 

samtliga aktiviteter. Detta hjälper företagen att synliggöra vilka aktiviteter som skapar 

värde för deras intressenterna. Genom att använder Porter’s värdekedja kan företag 

bestämma vilka CSR-aktiviteter som bör utföras och var. Detta kan på så sätt skapa 

värde och konkurrensfördelar (Porter, 1990). Därför är det av stor betydelse att företag 

effektivt hanterar kopplingen mellan aktiviteterna i kedjan och maximerar effektiviteten 

i alla dess delar (Porter, 1985).  

 

För att skapa konkurrensfördelar har betydelsen av goda och starka relationer med 

leverantörer och andra aktörer i värdekedjan ökat sedan CSR blev mer betydelsefullt i 

samhället. Även om många modeföretag har ambitioner om att implementera sociala 

och miljömässiga lösningar i sina värdekedjor, har många inte lyckats detta. Bristfälliga 

hanteringen av CSR genom hela värdekedjan resulterar i otillfredsstälda krav och 

därmed missnöjda intressenterna (Andersen och Skojett-Larsen, 2009).  
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1.2 Problemdiskussion  

Trots bristfällig hantering av CSR har ansvarsområdet ändå spridit sig till fler 

organisationer de senaste åren. CSR sägs ha fått en allt viktigare roll till följd av 

globaliseringen men också samhällets ökade medvetenhet om sociala- och miljömässiga 

förhållanden. Media har riktat allt mer uppmärksamhet på ämnet de senaste åren, vilket 

ökat betydelsen av CSR hos allmänheten. Företag har på så sätt ställts inför allt hårdare 

krav (Porter, 2009 och McWilliams & Siegel, 2001). Som tidigare nämnt kommunicerar 

företagen ut sitt hållbarhetsansvarstagande genom sina CSR-rapporter (Chersan, 2016). 

 

Tidigare studier tyder på att CSR har blivit ett väldigt omtalat ämne och att intressenter 

börjar ställa krav på att företagens mål bör innefatta mer än endast aktieägarnas vinst 

(Environics International 1999). Organisationer involverade i hållbarhetsfrågor granskar 

konstant företag för att säkerställa att de förhåller sig till CSR. Denna information 

synliggörs i media vilket gör intressenterna mer medvetna om företagens 

hållbarhetsansvarstagande, vilket i sin tur leder till högre krav. Kraven innefattar 

ansvarstagande genom hela värdekedjan och inte endast kärnföretaget. Genom att möta 

kraven och på så sätt tillgodose intressenternas behov så kan företag uppnå legitimitet. 

Legitimitet anses nämligen vara en nödvändighet för att företagen ska överleva. 

Legitimiteten skyddar företagens rykte och varumärke (Amaeshi, Osuji, Nnodim, 2007).  

Diskussioner kring klädindustrin relaterat till CSR uppkommer frekvent i olika artiklar 

och rapporteringar. Inte nog med att industrin är världens tredje största 

produktionsindustri så innefattas den även av viktiga sociala aspekter som blivit 

lidande. Dessa aspekter, såsom mänskliga rättigheter inom produktionsprocessen och 

miljöaspekter angående biologisk mångfald, har blivit misskötta i modeindustrins 

värdekedja. Exempelvis visar studier att 168 miljoner barn i världen är barnarbetare där 

nästintill alla är anställda av textil- och klädfabriker (Karaosman, Morales-Alonoso, 

Brun, 2017). Som nämnt i bakgrunden har importen från utvecklingsländerna ökat 

radikalt på grund av det låga priset de erbjuder. Dagens hårda konkurrens inom 

modeindustrin har mer eller mindre tvingat företagen att utnyttja leverantörer som 

använder sig av billig arbetskraft. Detta är en stor anledning till att framförallt 

modeindustrin kritiserats hårt i ett flertal informationskanaler. CSR blir därför av stor 

vikt för att eliminera kritiken (Lueg, Pedersen, Clemmensen, 2013).  
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Klädindustrins omfattning karaktäriseras av utvecklad produktionsteknologi, en stor 

kundkrets och ett globalt leverantörsnätverk. På detta vis sprids verksamhetens 

värdekedja världen över (Lueg, Pedersen, Clemmensen, 2013). Den globala spridningen 

ställer allt högre krav på ett integrerat och välfungerande kommunikationsnätverk. Detta 

krävs för att kunna säkerställa att alla områden i värdekedjan tillfredsställer 

intressenternas förväntningar. Genom att integrerar CSR med hela värdekedjan kan 

modeföretagen på så sätt uppfylla de externa miljömässiga- och sociala kraven 

(Gherghina och Vintila, 2016). Porter (2009) påtalar att företag kommit en bra bit i 

arbetet med CSR, men att utvecklingen av konceptet inte varit så pass effektivt som det 

skulle kunnat. Enligt Porter (2009) beror detta på att företag inte integrerat CSR med sin 

affärsstrategi. Idag är ansvarsfilosofin vanligtvis avskild från affärsstrategin vilket 

begränsar möjligeheterna med CSR och döljer värdet som konceptet kan skapa. Porter 

(2009) betonar nämligen att företag ofta förknippar CSR med kostnader och 

restriktionerna. Porter betonar flera fördelar av att implementera CSR i strategin och 

därigenom skapa möjligheter och konkurrensfördelar (Porter, 2009). CSR kan även 

betyda möjligheter, innovationer, konkurrenskraft och värdeskapande (Porter, 2009). 

Samhället är i stort behov av företag som tar ansvar men Porter (2009) menar också på 

att företag endast kan överleva i ett välmående samhälle. Utbildning, sjukvård och 

jämställdhet är väsentliga faktorer för att anställda ska vara produktiva. Ofarliga och 

säkra produkter samt goda anställningsvillkor attraherar intressenter men kan samtidigt 

reducera kostnader för olyckor. Genom att företag är miljömedvetna vid nyttjandet av 

jordbruk, vatten, energi och andra naturresurser skapas en produktivare verksamhet. 

Regleringar och rättigheter skyddar samtliga parter från att bli orättvist behandlade. 

Samtliga exempel visar att CSR-aktiviteter inte endast skapar kostnader och 

restriktioner utan kan skapa ytterligare värde för både samhälle och företag. För att 

maximera fördelarna med CSR måste företag börja med att analysera hela sin 

värdekedja för finna vilka områden som maximerar värdet för samtliga parter. Även 

tidigare studier har påvisat Porter’s (2009) argument om att det finns en positiv 

korrelation mellan CSR, kundnöjdhet, företags rykte samt konkurrenskraft (Saeidi et 

alt., 2014). 

Studier om CSR- aktiviteter inom modeindustrin är begränsade i dagsläget. Det 

existerar nämligen endast ett fåtal publikationer som fokuserar på att undersöka CSR i 

modeföretag samt dess värdekedja (Karaosman, Morales-Alonso och Brun, 2016). Även 

Islam och Deegan (2011) påpekar att det finns brister i forskningen angående social- 
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och miljömässig rapportering. Samtliga ovanstående argument påvisar att det finns ett 

behov av att genomföra en omfattande undersökning av CSR inom modebranschen 

(Karaosman, Morales-Alonoso, Brun,  2017). Frånvaron av tidigare undersökning 

behandlar specifikt svenska börsnoterade modeföretag. Även om Porter (2009) 

argumenterar för att företag kan skapa värde genom att implementera CSR så finns det 

inte kunskap om detta värdeskapande är till för att faktiskt överleva på marknaden eller 

om det genererar konkurrensfördelar och de genererar fler marknadsandelar. CSR har 

utvecklats och medvetenheten i samhället har ökat. Idag är det svårt att veta om företag 

måste utföra CSR för att inte bli avfärdade av sina konsumenter eller om de faktiskt kan 

använda ansvarstagandet för att växa på marknaden. Detta synsätt skapade intresset för 

att vilja undersöka modeföretagen och deras hållbarhetsansvar, vilket därmed designade 

undersökningens syfte. 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om vilka motiv som ligger till grund för 

modeföretagens hållbarhetsrapportering. Vi vill därmed undersöka om 

hållbarhetsrapporterna grundar sig på symboliska eller effektiva motiv. Samtidigt 

förklarar vi vilka typer av CSR-aktiviteter som redovisas, vad de karaktäriseras av samt 

vilket område i deras värdekedja som påverkas mest. Genom att uppfylla syftet kommer 

vi att fylla luckor som finns i tidigare forskning om CSR. Syftet blir därför att förklara 

om företag hållbarhetsrapporterar för att överleva eller för att bli konkurrenskraftiga och 

på så sätt skapa högre ekonomisk vinst.  

 

För att uppnå syftet med undersökningen formulerades en problemformulering. Denna 

frågeställning har varit en utgångspunk genom hela undersökningen och kommer att 

besvaras i rapportens slutsats. Nedan följer problemformuleringen:   

 

• Vilka är motiven till att modeföretagen implementerar CSR i sin verksamhet? 
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1.4  Fortsatt disposition  
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2 Corporate Social Responsibility 

 

 

Kapitel två har för avsikt att tydliggöra konceptet Corporate Social Responsibility, 

Porter’s värdekedja samt intressentteorin. Här beskrivs vad CSR innebär och 

intressenternas inflytande på företagens ansvarstagande. Kapitlet är dessutom till för 

att skapa mer förståelse kring hur värdekedjan delar upp företag i olika områden. 

Porter’s värdekedja beskriver dessutom vilka specifika CSR-aktiviteter som hör till 

vardera område. Underrubrikerna beskriver även utförligt hur ansvar och värde är 

sammanflätade och varför företagen inte endast borde behandla CSR som ett krav. 

Detta introducerades redan i bakgrundsbeskrivning och problemdiskussionen.  

 

Anledningen till att detta kapitel introduceras innan studiens metod, är för att läsaren 

ska förstå metodens tillvägagångssätt som grundar sig på CSR, intressentteorin och 

Porter’s värdekedjan. 

 

2.1  Vad implementerar företag?   

- Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility är idag ett flitigt omdiskuterat ämne till följd av att 

regeringar, aktivister och media kräver ett allt större ansvarstagande från företag. Detta 

på grund av att deras verksamhet påverkar både samhälle och miljö. Enligt Porter 

(2009) utvärderar externa organisationer och intressenter företag baserat på deras 

engagemang i CSR och vilka hållbarhetsaktiviteter som utförs. Utvärderingarna kan ha 

stor påverkan på företagens varumärke eftersom de kan leda till stor uppmärksamhet i 

media. CSR bör därför prioriteras av alla företag (Porter, 2009) oberoende av företagens 

storlek, var de är geografiskt verksamma eller vilken plats de har på marknaden. 

Historien pekar på att CSR existerat under en längre tid och idag anses det vara ett högt 

värderat ansvarstagande (Crane, Palazzo, Spence och Matten,  2014).   

 

Externa krav på företag var grunden till att Carroll’s modell (1979) utvecklades. 

Modellen kategoriserar CSR i fyra ansvarsgrupper (se bild 1): Ekonomiska ansvar, 

legala ansvar, etiska ansvar samt filantropiska ansvar. Samtliga kategorier är inte 
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mututally exclusive, ömsesidigt uteslutande, utan alla är kopplade till varandra. För att 

CSR överhuvudtaget ska få en effekt måste ansvaren uppfyllas i tur och ordning. Det 

första ansvarsområdet som företagen behöver ta hänsyn till är det ekonomiska ansvaret. 

För att att ha möjlighet att ta sig ann filantropiska ansvar som ligger i toppen av 

pyramiden, behöver alla ansvarsområden därimellan uppfyllas. Tidigare i historien lades 

endast fokus på det två första kategorierna, ekonomiskt och legalt ansvar, men på senare 

tid har de två översta ansvaren fått en allt större betydelse. Företag behöver fortfarande 

uppnå ekonomiska och legalt ansvar men för att utmärka sig krävs det nu att företagen 

klättrar vidare i pyramiden (Carroll, 1979). 
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Bild 1: Carroll’s Modell 

 

 

Bild 1: Inspirerad av Carroll (1979). 

 

Den ekonomiska nivån handlar om att företag i grund och botten är ekonomiska enheter 

som ska producera produkter och tjänster till samhället. För att lyckas med detta är 

stabil ekonomi nödvändigt. Det ekonomiska ansvaret måste därmed uppfyllas för att 

företagen ska kunna klättra vidare upp i pyramiden till de nästkommande 

ansvarsområde. Den legala kategorin innefattar regleringar som företag måste förhålla 

sig till för att överleva i samhället. De ekonomiska målen behöver alltså uppfyllas inom 

lagens ramar. Pyramidens nästa steg bygger vidare i etiskt ansvarstagande vilket 

inkluderar icke-reglerade ansvar men krav som samhället förväntar sig att företagen 

efterföljer. Det är konsumenter, anställda och övriga intressenter som avgör vad som 

anses vara etiskt beteende, vad som är rätt eller fel. Ansvaren är svåra för organisationer 

att hantera och fullfölja men extremt betydelsefulla att eftersträva. Betydelsen av CSR 

har resulterat i att etiskt ansvarstagande behöver samspela med det legala ansvaret för 

att CSR ska slå igenom. Den sista pusselbiten i modellen benämns filantropiskt ansvar. 

Ansvarstagandet inom denna kategori har inte någon utförlig beskrivning utan 

uppfattningen skräddarsys utifrån var enskilt företag. Exempel på dessa frivilliga 

åtaganden är välgörenhetsdonationer. Det existerar inte några lagar eller etiska krav som 

uttrycker att ansvaren måste efterföljas. Företagen bestämmer helt och hållet själva i 

vilken grad de vill förhålla sig till filantropiskt ansvarstagande Carroll (1979). 
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I samband med att betydelsen av CSR vuxit samt att rapportering om hållbarhet även 

lagstadgades i exempelvis Sverige, har riktlinjer och standarder för rapporteringen 

utformats (Chersan, 2016). Global reporting initiative (GRI) är en internationell 

oberoende organisation som tar fram och utformar standarder gällande 

hållbarhetsrapportering (GRI, 2017). Enligt KPMG:s globala undersökning redovisar 

hela 74 procent av världens 250 största företag i enlighet med GRI (KPMG, 2015). I 

dagsläget följer tusentals företag i över 90 länder GRI’s standarder vid 

hållbarhetsrapportering. GRI’s samtliga riktlinjer delas upp i tre ämnesspecifika 

områden; ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Områdena i sin tur innefattar ett 

flertal underkategorier (Se bilaga 1) (GRI, 2016). Organisationen GRI ger råd till 

företag om hur de kan redovisa vad dem gör inom dessa områden. Om företag förhåller 

sig till GRI’s riktlinjer blir det enklare för intressenter att avgöra hur företagen förhåller 

sig till CSR (Chersan, 2016). Den senaste versionen av GRI’s riktlinjer benämns G4 

vilket fler och fler företag har börjat rätta sig efter. Att uppdatera riktlinjerna och 

standarderna är endast för att erbjuda bättre vägledning för hållbarhetsrapportering 

(Chersan, 2016). Syftet med GRI-guiden är att komplettera de finansiella rapporterna, 

inte att byta ut dem. Hållbarhetsrapporter förmedlar en annan typ av information än 

årsrapporterna, de påvisar företagets kapacitet att skapa långsiktigt värde genom 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter (Schadewitz & Niskala, 2010). 

 

Även om Carrolls modell lägger stort fokus på ansvar och krav så kan företag genom att 

utföra CSR-aktiviteter även skapa värde. Som vi diskuterade i problemdiskussionen så 

måste företag och samhället ta vara på varandra. Mår företaget bra så gynnas även 

samhället och tvärtom. Implementerar företag CSR-aktiviteter som att upprätthålla goda 

arbetsförhållanden, göra noggranna materialval och beakta miljöns påverkan av 

samtliga aktiviteter kan företag bli produktivare och samtidigt skapa ett välmående 

samhället (Porter, 2009). Det social ansvarstagandet måste integreras med 

affärsstrategin och bli en naturlig del av organisationen, för att på så sätt lyckas med att 

skapa delat värde. Enligt Porter (2009) kan detta ansvarstagande även resultera i 

konkurrensfördelar på lång sikt. 



  
 

20 

2.2  Vem efterfrågar Corporate Social Responsibility?  

- Intressentteorin 

Intressentteorin kan beskriva intressenternas roll med två olika synsätt. Det första 

benämns moral perspective. Detta synsätt utgår ifrån att samtliga intressentsegment i 

företaget beaktas i samma mån och ska därför behandlas på lika villkor. Vilken 

betydelse intressenterna har för företaget är därmed ointressant eftersom inga 

intressentgrupper får särbehandlas. Det andra synsättet i intressentteorin kallas för 

managerial perspective. I och med att intressentgruppernas intressen varierar blir det 

svårt att avgöra och förklara anledningen till val av CSR-aktiviteter genom att utgå ifrån 

moral perspective. För att kunna förklara varför företagen hållbarhetsrapporterar de 

aktiviteter som de faktisk gör, applicerar vi managerial perspective i vår undersökning. 

 

Inom detta perspektiv har intressentgrupperna olika betydelse för företagen. Företag 

fokuserar i första hand på sina nyckelintressenter vilka är intressenter som anses ha 

störst påverkan och betydelse för företaget. Desto viktigare intressentsegmentet är för 

organisationen, desto mer uppmärksamhet tillägnar företaget dem. Företagen prioriterar 

att uppfylla deras krav och förväntningar (Gray et al. 1996). Organisationer behöver 

rangordna sina intressentergrupper och fokusera på de som är av störst betydelse, för att 

överleva på marknaden. De viktigaste intressenternas krav påverkar företagens 

verksamhet, dess beslut samt huruvida organisationen lyckas uppnå sina långsiktiga mål 

(Freeman 1984). Dock behöver företagen inte beakta samtliga intressenter i samma 

grad. Intressenter med större makt angående företagets överlevnad är de som bör 

prioriteras enligt managerial perspective. Denna makt kan förklaras genom möjligheten 

intressenterna har till att påverka företagets verksamhet. Exempelvis kan intressenterna 

påverka efterfrågan på företagets produkter eller influera hur media framställer 

verksamheten (bailey et al., 2000; Buhr, 2002) .  

 

Företag bör utvärdera tre särskilda egenskaper hos samtliga intressenter och sedan 

överväga hur stor andel av dessa egenskaper som de besitter. De tre egenskaperna kan 

beskrivas med orden: power, legtimacy och urgency. Den första egenskapen innebär att 

intressenten besitter ett stort inflytande på organisationen och har möjlighet att påverka 

verksamheten. En intressent som innehar egenskapen legitimacy ställer krav som 

överensstämmer med normer, värderingar och övertygelser som genomsyrar samhället 

som företaget är verksamma i. Den tredje egenskapen, urgency, innebär att de 
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intressenter som besitter denna egenskap kräver att företagen ger dem omedelbar 

uppmärksamhet. Kraven behöver alltså omgående uppmärksamhet. Företagen behöver 

alltså identifiera vilka intressenter som besitter samtliga egenskaper samt i vilken grad, 

för att sedan rangordna dem (Mitchell et al. 1997).  

 

Sannolikheten till att intressenternas förväntningar uppfylls ökar ifall de besitter 

ovanstående egenskaper. Med detta som grund kommer företagens beslut och aktiviteter 

genomsyras av nyckelintressenternas förväntningar, behov och krav. Även 

organisationers rapporter, vilket inkluderar deras hållbarhetsrapport, kommer synliggöra 

och genomsyras av nyckelintressenternas krav och förväntningar (Friedman and Miles 

2002).  

 

Modeindustrins intressenter som uppfyller de ovannämnda egenskaperna; power, 

legitimacy och urgency är deras konsumenter som därmed anses vara deras 

nyckelintressenter. Argument för detta följer nedan. Enligt Svensk Handel (2014) anser 

konsumenter att miljövänliga aspekter i modebranschens tillverkningsprocess är av stor 

betydelse. Detta kan utläsas genom att modebranschen rankas som nummer fem av 

samtliga branscher när konsumenter tillfrågades om vilken bransch som främst bör 

beakta miljöns påverkan i tillverkningsprocessen. I samma undersökning men gällande 

etiska och sociala förhållanden, kom modebranschen på en tredje plats (Svensk handel, 

2014). En ytterligare anledning till att konsumenterna är modeföretagens 

nyckelintressenter är att omsättningen i Sveriges textil- och modeföretag till störst del 

beror av butikshandeln och partihandeln, där efterfrågan framförallt drivs av 

klädkonsumenter (TEKO, 2016). Modeföretagen är alltså beroende av omsättningen 

som skapas från konsumenterna. Även modeindustrins värdekedja påvisar att 

konsumenterna är den viktigaste intressentgruppen i modeindustrin. Konsumenterna är 

nämligen det sista området i kedjan och ska därför kompensera företaget för samtliga 

resurser som använts i hela tillverkningsprocessen (Tillväxtverket, 2015).  

 

Intressentmodellen är en väsentlig modell för denna undersökning eftersom valet av 

redovisade hållbarhetsaktiviteter kan förklaras genom intressenternas krav och 

förväntningar. Framförallt förhåller sig modeföretag till sina nyckelintressenters behov 

och krav, vilket är konsumenterna i modebranschen. 
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2.3 Var implementeras Corporate Social Responsibility?  

- Värdekedjan 

Värdekedjan är enligt Porter (1998) en modell som strukturer företagens produktflöde 

och delar in verksamheten i olika områden (se bild 2). Flödesmodellen delas i första 

hand upp i primära och sekundära aktiviteter. De primära kategorierna består av fem 

aktiviteter som har en direkt anslutning till produkterna. De sekundära aktiviteterna 

innefattar fyra stödaktiviteter som har en indirekt påverkan på slutprodukterna. Dessa är 

väsentliga för att de primära aktiviteterna ska vara genomförbara (Porter, 1985). 

 

Värdekedjan skapades från första början för att företag skulle kunna synliggöra 

områden och processer i sin verksamheten. Att förstå hur dessa kopplas samman är av 

stor vikt för att förstå var kostnaderna i verksamheten föreligger. Genom att synliggöra 

sina kostnader kan företagen minimera dem och på så vis skapa värde. På senare tid har 

även modellen börjat används för att utföra CSR-aktiviteter i de mest väsentliga 

områdena för att på sätt skapa ett maximerat värde. Varje område granskas nämligen av 

företagens intressenter och beroende på bransch ställer de olika krav på olika delar av 

värdekedjan. Genom att synliggöra var i värdekedjan företagen utför sina CSR-

aktiviteter kan de bevisa att de uppfyller intressenternas krav (Porter, 1998). I denna 

undersökning är det framförallt kunderna som modeföretagen anpassar sitt 

hållbarhetsarbete utefter. Modellen är enligt Porter (2009) ett hjälpmedel för att uppfylla 

kraven och därigenom skapa konkurrensfördelar eftersom intressenternas behov på så 

sätt tillfredsställs.  
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Bild 2: Porter’s Värdekedja 

 

 

Bild 2: Inspirerad av Porters Värdekedja (Porter, 1998). 

 

Bild två ger exempel på vilka typer av CSR-aktiviteter som kan utföras i samtliga 

områden i Porter’s värdekedja. Nedan följer dessutom en beskrivning av dessa och 

exempel på hållbarhetsaktiviteter. 

 

De primära aktiviteterna innefattar: Ingående logistik, produktion, utgående logisitk, 

marknadsföring & försäljning samt efterförsäljning. Ingående logistik är det första 

området av de primära aktiviteterna. Området innefattar all input till produktionen. 

Exempel på aktiviteter i detta område är allt ifrån materialmottagning från 

underleverantörer, beslutsfattande angående transporter, hantering av inventarie samt 

lager. CSR-aktiviteter som kan utföras är exempelvis användning av mer miljövänlig 

transportering såsom tåg och båt. På så sätt minskas utsläppen samt slitage av vägarna. 

Även miljövänligpacketering beaktas i detta led. Området produktion inkluderar 

produkttillverkning, paketering, underhållning av maskiner och andra processer som 

förädlar input till färdig produkt. Produktillverkningen skiljer sig dock beroende på 

vilken bransch företaget tillhör. Inom modebranschen utförs dessa aktiviteter av externa 

leverantörer. På så sätt inkluderas leverantörerna i modeföretagens värdekedja. Exempel 
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på CSR-aktiviteter är att leverantörerna beaktar sin miljöpåverkan genom att ta hänsyn 

till biologisk mångfald, utsläpp, avfall samt vatten- och energianvändning. Även 

personalsäkerhet och kemikalierestriktioner är exempel på hur företag kan ta ansvar i 

produktionen. Utgående logistik lägger fokus på att leverera den färdiga produkten till 

butik, mellanlager eller direkt till kund. Aktiviteter är exempelvis lagerhantering, 

transportering, orderhantering och distribution. CSR-aktiviteterna påminner om de som 

innefattas i området ingående logistik eftersom fokus framförallt läggs på utsläpp, 

vägslitage och miljövänlig paketering (Porter och Miller, 1985). 

 

I marknadsföring & försäljningsaktiviteter inkluderas aktiviteter såsom annonsering, val 

av informationskanaler, priser, marknadsföringskampanjer och försäljning. Dessa 

aktiviteter handlar om att nå fram till kunden genom marknadsföring för en lyckad 

försäljningen. För att företag ska anses arbeta på ett hållbart vis i detta område, bör 

annonsering ske på ett förtroendefullt sätt och anpassas till målgruppen. En annan CSR-

aktivitet är att eliminera plastpåsar vid försäljning. Den sista primära aktiviteten är 

efterförsäljningsaktiviteter som strävar efter att öka produktvärdet efter försäljning. 

Detta sker genom kundservice och tillgänglig produktinformation. För att agera hållbart 

kan företag både försé kunderna med återvinningsinformation samt erbjuda 

återvinningsmöjligheter (Porter och Miller, 1985). 

 

Stödaktiviteterna är som tidigare nämnt en nödvändighet för att lyckas med att 

upprätthålla hög standard och effektivitet i de primära områdena. Stödaktiviteterna 

består av företagsstruktur, HRM, teknisk utveckling samt anskaffning. Företagsstruktur  

utgörs av aktiviteter såsom rapportering, ledarskap och strategi samt medlemskap och 

samarbeten. CSR-aktiviteter inom detta område kan innefatta rapportering som förhåller 

sig till olika standarder såsom GRI’s riktlinjer. Företag kan på så vis vara transparenta 

mot intressenter. Andra hållbarhetsaktiviteter innefattar även donationer till 

välgörenhetsändamål men även olika samarbeten och medlemskap som utlovar att 

företagen förhåller sig till olika CSR-åtaganden. Stödaktiviteten HRM behandlar frågor 

gällande personalhantering och utbildning. CSR-aktiviteter kan i detta område 

innefattas av bland annat hållbarhetsutbildningar, fackförbundsmedlemskap, lönekrav 

och sjukvårdsförsäkring. Genom att dessutom eftersträva jämställdhet, eliminera 

diskriminering och erbjuda kompensationspaket visar företagen att de tillämpar CSR i 

sitt HRM (Porter och Miller, 1985). 
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Området teknisk utveckling är av stor betydelse idag i och med den snabba 

teknikutvecklingen i dagens samhälle. Området innefattas av aktiviteter såsom 

innovation, produktutveckling och forskning. Genom att satsa på innovativa lösningar 

angående hållbarhet samt forska på området försöker företagen hitta nya 

hållbarhetslösningar. Anskaffning utgör det sista området som kan användas för att 

skapa värde. Området innefattar materialanskaffning och hantering av leverantörer. 

CSR-arbeten inom detta område innebär att företag gör medvetna materialval. Både ur 

ett miljöperspektiv men också genom att vara medvetna om att inte inkludera material 

från djur som blivit oetiskt behandlade. Även leverantörsrestriktioner innefattas i CSR-

arbetet och inkluderar förbud mot barnarbete samt prisdiskriminering. God hantering av 

naturresurser är en tredje hållbarhetsaktivitet inom anskaffningsområdet (Porter och 

Miller, 1985). 
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3 Studiens metod 

 

Metodkapitlet beskriver valet av metodik samt alla förhållningar som ligger till grund 

för genomförandet av undersökningen. Kapitlet inleds med en beskrivning av den 

övergripliga metoden; innehållsanalys. Vi förklarar varför metoden valts och varför 

den anses vara optimal. Därefter följer en förklaring av vilka angreppssätt inom 

innehållsanalysen som vi valt att använda, samt en presentation och förklaring av hur 

undersökningen genomfördes. Avsnittet därefter ger en ingående beskrivning om 

undersökningens urvalsgrupp för att läsarna ska få en förståelse för vem 

undersökningen gäller och varför detta urval är lämpligt. Kapitlet fortsätter med att 

tydliggöra hur kodningen i undersökningen gick till och vilka kodningsregler och 

kodningsschema som utformats. I kapitlet förklaras även hur validitet och reliabilitet 

uppnås. Kapitel tre avslutas med en beskrivning om hur vi förhåller oss till etiska 

värderingar. 

 

 

3.1 Innehållsanalys 

Vi har valt att genomföra en innehållsanalys i vår undersökning. I grund och botten 

handlar innehållsanalys om att granska och analysera skriftlig, verbal eller visuell 

kommunikation. Denna utredning är en systematisk och objektiv forskningsmetod som 

hjälper forskare att testa teoretiska problem och därigenom öka förståelsen av data. För 

att besvara problemformuleringen och uppfylla uppsatsens syfte genomförde vi en 

innehållsanalys av samtliga svenska börsnoterade modeföretags hållbarhetsrapporter. 

Genom innehållsanalysen av hållbarhetsrapporterna kunde vi utläsa tillräckligt med 

information för att uppnå forskningens syfte; att analysera vilka CSR-aktiviteter 

företagen rapporterar om samt vilka delar av värdekedjan som påverkas (Elo och 

Kyngäs, 2008). Samtidigt kunde vi genomföra en jämförelse mellan 

hållbarhetsrapporterna och därifrån dra generella slutsatser om modebranschen. 

Kvalitativ innehållsanalys är en flexibel metod som tillämpas vid textdata-analyser. 

Kärnan i metoden ligger i språkets egenskaper, med koncentration på vad texten 

innehåller och dess betydelse (Hsieh och Shannon, 2005). 
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Det finns tre olika angreppssätt att tillämpa vid innehållsanalys; konventionell-, styrd- 

och summerad ansats. Avgörande för vilken av tillvägagångssätten som ska tillämpas är 

vilken typ av information som finns tillgänglig. Oavsett vilken som omsätts i praktiken 

så bygger de tre metoderna på en liknande process, där forskare väljer ut koder från 

texten i form av ord eller meningar som är av stor väsentlighet vid textanalysen. 

Analysen bygger på att ett kodningsschema skapas, som senare används för att kunna 

dra slutsatser. Vad som skiljer tillvägagångssätten ifrån varandra är hur och när 

kodningsschemat utformas, kodernas ursprung och tillförlitligheten i metoden (Hsieh 

och Shannon, 2005). Weber (1990) betonar att inom innehållsanalys, existerar inget 

enkelt eller korrekt tillvägagångssätt. Forskare som väljer att angripa denna metod 

måste därmed göra ett aktivt val av det förfarande som anses vara mest lämpligt för 

deras undersökning.  

 

3.2 Konventionell analys & summerande analys 

Som tidigare nämnt så existerar inget korrekt tillvägagångssätt av innehållsanalys 

(Weber, 1990) och vår undersökning influerades av både den konventionella samt den 

summerande ansatsen. Summerande ansatts utmärker sig med att ha ett förutbestämt 

kodningsschema som utgångspunkt vid analys av text. Mallen används för att undersöka 

förekomst och upprepning av förvalda ord eller koncept för att man ska få en förståelse 

för flera olika användningsmönster (Morgan, 1993). Denna ansats har vi applicerat 

eftersom vi skapade ett kodningsschema innan undersökningen. Kodningsschemat lade 

grunden för hur koderna valdes ut samt vilka kategorier/underkategorier/undergrupper 

koderna tillgavs. Vid analyseringen skrevs samtliga koder ner i kodningsschemat. I vår 

undersökning är koder synonym till CSR-aktiviteter. Granskningen av texten handlade 

därmed om att hitta samtliga CSR-aktiviteter som företagen rapporterar att de utför. 

Kod och aktivitet betyder därför samma sak i rapporten. Efter att aktiviteterna tagits 

fram vid textgranskningen tilldelas alla aktiviteter olika kategorier, underkategorier 

samt undergrupper som karaktäriserades av teman eller mönster (Hsieh och Shannon, 

2005) Hur kodningsschemat förefaller förklaras i avsnittet; 3.2.2 kodning och regler.  

 

Den konventionella ansatsen innebär att inga förutbestämda koder/aktiviteter eller 

kategorier används utan dessa genereras utefter upprepad läsning och tolkning av 

undersökningsmaterialet (Hsieh och Shannon, 2005). Detta tillvägagångssätt tillämpade 

vi eftersom aktiviteterna som valdes ut vid analysen inte var förutbestämda. Innan vi 
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utförde analysen visste vi inte vilka CSR-aktiviteter som företagen rapporterade om, 

utan denna information fick vi ta del av när vi läste igenom hållbarhetsrapporterna. 

Däremot var samtliga kategorier, underkategorier och undergrupper förbestämda och 

fanns i kodningsschemat som vi utgick ifrån. Aktiviteterna togs fram baserat på regler 

som utformats innan analysen tog sin början. Reglerna skapades för att vi skulle tolka 

och analysera texten på samma vis. Samtliga regler detaljerades och förfinades under 

analysens gång. Detta resulterade i att samtliga aktiviteter som togs ut grundades på 

samma regler så att vi skulle generera CSR-aktiviteter som var av stor väsentlighet för 

vår undersökning. Detta medförde att vi kunde mäta det som var menat att mätas från 

början (Hsieh och Shannon, 2005).  

 3.2.1 Tillvägagångssätt 

Som nämnt så utformades ett kodningsschema redan innan undersökningen påbörjades. 

Weber (1990) understryker väsentligheten av att ha en testkodning för att säkerställa att 

samtliga forskare kodar på samma sätt. Därför analyserade vi i första hand en 

hållbarhetsrapport självständigt. Sedan jämförde vi våra analyser för att säkerställa att 

texten tolkats på liknande sätt, att samma aktiviteter valts ut från rapporten samt att 

koderna fått samma kategoriseringar. Det visade sig att val av aktiviteter 

överensstämde, dock skilde sig kategoriseringen vid koderna en del. Nästa steg blev 

därför att analysera en hållbarhetsrapport gemensamt. Vi läste en sida i rapporten åt 

gången och diskuterade därefter vilka aktiviteter som skulle tas ut och vilka kategorier 

som varje aktivitet skulle tilldelas. På så sätt skapades en stabil undersökning och vid 

analysens slut hade vi format ett liknande tolkningssätt. En stabil undersökning är enligt 

Weber (1990) ett av kraven för att uppnå reliabilitet. Under det gemensamma 

analysarbetet förtydligades samt detaljerades reglerna allt mer vilket förstärkte 

stabiliteten och därmed reliabiliteten i vår undersökning. För att försäkra sig om att vi 

alla förstod de förfinade reglerna och därmed tolkade hållbarhetsrapporterna på samma 

sätt, analyseras den tredje hållbarhetsrapporten självständigt för att därefter jämföras 

igen. Samtliga val av aktiviteter och kategorier stämde överens denna gång. Genom att 

undersökningen utfördes av flera personer och att tolkningsansatsen var densamma, 

kunde även reproducerbarhet uppnås. Detta är det andra kriteriet för att uppnå 

reliabilitet enligt Weber (1990). På grund av överensstämmelsen under den tredje 

analyseringsomgången bestämde vi oss att för att dela upp resterande 

hållbarhetsrapporter sinsemellan.  
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För att uppnå precision, det tredje kriteriet inom reliabilitet entligt Weber (1990), så 

granskade vi samtliga analyser tillsammans. Vi säkerställde att aktiviteterna som tagits 

ut samt att kategoriseringen överensstämde med våra regler. Reliabiliteten förstärktes 

dessutom genom att vårt kodningsschema baseras på standarder och riktlinjer inom 

GRI, Carrolls modell samt Porter’s värdekedja. Regeltabellen samt kodningsschemat 

hjälpte oss dessutom att uppnå validitet i undersökningen. Enligt Weber (1990) anses en 

variabel vara valid såvida den mäter vad forskaren avsåg att mäta från början. Reglerna 

säkerställde att vi tog ut väsentliga aktiviteter som skulle resultera i en undersökning 

som var planerad från början. Validiteten förstärktes dessutom genom att vi förfinade 

och detaljerade reglerna under analysens gång. Förutom reglerna så säkerställde även 

GRI’s riktlinjer, Carroll’s modell och Porter’s värdekedja att väsentliga aktiviteter 

valdes ut. Detta resulterade i att vi kunde undersöka det som var menat att undersökas 

från början; vilka områden inom CSR som företagen rapporterar i sina 

hållbarhetsrapporter samt vilka delar av värdekedjan som påverkas av aktiviteterna.  

 

Vid granskning av analyserna tilldelades aktiviteterna förutom kategorier och 

underkategorier även undergrupper inom värdekedjan. Dessa fokuserade på specifika 

och mer detaljerade delar av företaget som påverkades av CSR-aktiviteterna. För att 

uppnå rapportens syfte omfattades kodningen alltså av fyra nivåer; aktiviteter, 

kategorier, underkategorier samt undergrupper som behandlar värdekedjans samtliga 

delar och alla områden inom CSR (Hsieh och Shannon, 2005).  

3.2.2 Kodning och regler 

Innan analysen av företagens rapporter tog start utformade vi ett kodningsschema. 

Designen av kodningsschemat var fundamental för att en analysen genom hela 

undersökningen skulle bli pålitlig. Enligt Weber (1990) består skapandet av ett 

kodningsschema av att flera steg, vilka efterföljs konstant under hela studien. Weber 

(1990) påpekar att det först och främst är av stor vikt att selektivt välja ut relevanta ord, 

dess bemärkelse, meningar, teman, paragrafer eller hela texter som benämns koder. I 

steg två delas dem sedan in i kategorier. Som tidigare nämnt betyder CSR-aktiviteter 

och koder samma sak i vår undersökning. Kodningsschemat som utformades baseras 

som sagt på Carroll’s modell, GRI’s tre områden samt värdekedjans samtliga aktiviteter 
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(Se bild 3). Denna var extremt viktig för att aktiviteterna skulle kunna 

tilldelas  kategorier, underkategorier samt undergrupper. 

 

Bild 3: Kodningsschema 

 

 

Förklaring av bild 3: Den första rutan av modellen benämns “aktivitet”. Dessa 

aktiviteter är de så kallade koderna som togs ut genom analyseringen av 

hållbarhetsrapporterna. Aktiviteterna karaktäriseras av vad företagen faktiskt gjort, inte 

vad dem tänkt göra, vad dem vill åstadkomma eller vad dem planerar att förverkliga. 

Aktiviteterna är samtliga hållbarhetshandlingar företagen faktiskt utfört eller olika 

organisationer/unioner/medlemskap som de medverkar i. Företagens medlemskap och 

samarbeten leder till att de måste efterfölja riktlinjer och krav vilket i sin tur påverkar 

deras hållbarhetsarbete. Begränsningen av att vi endast tog ut aktiviteter som företagen 

genomfört var nödvändigt för att kunna få fram de väsentligaste aktiviteterna från 

hållbarhetsrapporterna. Aktiviteter som företag vill göra har än så länge inte gett någon 

effekt på samhället, vilket är anledningen till att de exkluderas. 

 

GRI: När aktiviteterna togs fram under analysens gång, tilldelades de olika 

underkategorier som går att utläsa i bild 3. Inom GRI fick aktiviteten antingen 

beteckningen miljö, social eller ekonomisk. Denna kategori förklarar om aktiviteten är 

en miljö-, ekonomisk eller social insats. Bilaga 1 förklarar vad som karaktäriserar 

beteckningarna miljö/social/ekonomisk. 
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Carroll’s modell: Denna kategori innehåller fyra underkategorier. Underkategorierna 

förklarar om aktiviteten utfördes av ekonomiska, legala, etiska eller filantropiska skäl. 

Mer utförlig beskrivning om vad dessa innebär beskrivs i kapitel två.  

Porter’s värdekedja: Denna kategori innefattas av underkategorierna; företagsstruktur, 

HRM, teknisk utveckling, anskaffning, ingående logistik, produktion, utgående logistik, 

marknadsföring & försäljning och efterförsäljning. När en aktivitet tilldelades en av 

dessa underkategorier blev den dessutom indirekt indelad i det primära eller stödjande 

området. Vi valde att inte benämna de primära och stödjande områdena för kategorier 

eftersom de har en direkt koppling till underkategorierna. Exempelvis, påverkar en 

underkategorin företagsstruktur så tillhör den automatiskt det stödjande området. Den 

direkta kopplingen går därför inte att påverka. Dessutom kan en fjärde kategorisering bli 

vilseledande. En utförlig beskrivning av värdekedjan och dess områden redogörs för i 

kapitel två.  

Direkt påverkan: Denna kategori förklarar vem eller vilka som direkt påverkas av 

företagens CSR-aktiviteter. Indelningen av de påverkade parterna utgörs av interna och 

externa aktörer. 

Intressenter: Är personer som både kan påverkas av företagets åtgärdsaktiviteter och 

påverka dem. Denna underkategori består alltså av både externa och interna personer 

som är engagerade och har ett intresse för företagets ekonomiska resultat samt deras 

påverkan på samhället. Exempel på vilka som inkluderas i kategorin intressenter är 

bland annat; ägare, anställda, långivare, leverantörer, underleverantörer, kunder, 

kommunen och fordringsägare (Nationalencyklopedin intressenter, 2017).  

Anställda: Denna underkategori har vi valt att inkludera personer som arbetar internt 

inom företaget. Dessutom innefattas anställda i produktionen som är personal i 

tillverkningsprocessen. Detta inkluderar därmed anställda hos företagets leverantörer 

samt underleverantörer. Skälet till att dessa inkluderas beror på att företagen inte själva 

producerar kläderna och produkterna utan produktionen sker externt. Vi anser att 

samtliga behöver inkluderas eftersom de är en del av modeindustrin. Många gånger 

ifrågasätts dessutom arbetsförhållandena i produktionen eftersom den ofta är etablerad i 

utvecklingsländer. 

Samhälle: Detta samlingsbegrepp innefattar: miljön, intressenter och andra personer och 

områden i samhället som inte inkluderas av företagets intressenter eller miljön men 

påverkas direkt av företagens CSR-aktiviteter. Denna underkategori skapades eftersom 

mång CSR-aktiviteter som företagen rapporterar har en direkt påverkan på hela 



  
 

32 

samhället. Vi ansåg därför att det var av väsentlig betydelse att ha en underkategori som 

representerade samtliga områden som kan påverkas av företagens aktiviteter. 

 

Ovanstående tre underkategorier ansåg vi vara av störst betydelse efter att ha analyserat 

samtliga modeföretagens hållbarhetsrapporteringar. Alla aktiviteter som togs fram 

ansågs ha en direkt påverkan på någon av de tre alternativen och aktiviteternas direkta 

påverkan kunde därmed avgöras på ett enkelt sätt. Antingen påverkade aktiviteten 

endast interna personer (anställda) eller de externa och interna personerna som har ett 

intresse i företaget (intressenter) eller så hade aktiviteterna en påverkan på hela 

samhället (samhälle). 
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Bild 4: Regler 

 

Förklaring av bild 4: Som tidigare nämnt så utformade vi en tabell med regler som 

tillämpades under samtliga analyser. Tabellen med reglerna sammanfattas i bild fyra. 

 

Bild 5: Exempel beskrivning och kategorisering av aktiviteterna 
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Förklaring av bild 5: Bild fem visar ett exempel på tre aktiviteter som togs ut vid analys 

av en hållbarhetsrapport. Detta var första steget i analyseringen. I första kolumnen 

beskrivs aktiviteten noga och ibland i långa meningar för att vi skulle kunna verifiera att 

underkategoriseringen var korrekt vid granskningen av samtliga analyser. 

Beskrivningen av aktiviteterna är ordagrant citerade från rapporterna. De resterande 

kolumnerna beskriver vilka underkategorier som aktiviteten tilldelats. 

 

Bild 6: Underkategorier av primära och stödjande aktiviteter: 

 

 

Förklaring av bild 6: Porters värdekedja består som sagt av nio underkategorier; 

företagsstruktur, teknisk utveckling, HRM, anskaffning, ingående logistik, produktion, 

utgående logistik, marknadsföring & försäljning och efterförsäljning. Efter att 

analyseringen var utförd behövde aktiviteterna även tilldelas undergrupper som bryter 

ner underkategorierna på en mer detaljerad nivå. Vilka undergrupperna är går att utläsa i 

bild sex. Detta genomfördes för att vi skulle få en förståelse för vad aktiviteten faktiskt 

innebar och exakt vad den påverkade i organisationen. Exempelvis kunde en CSR-

aktivitet påverka transparensen i företagsstrukturen eller lagret i logistiken. Därför var 
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det av väsentlig betydelse att från början beskriva aktiviteten ordagrant, som nämnt 

under bild fem. En utförlig beskrivning av undergrupperna beskrivs i kapitel två. 

 

Bild 7: Exempel på hur aktiviteterna tilldelades en undergrupp 

 

Förklaring av bild 7: Bild sju är samma aktiviteter som presenteras i bild fem men 

bilden har nu utökats med två kolumner. Den första kolumnen som benämns 

undergrupp värdekedja visar vilken undergrupp som aktiviteten tilldelats. Den andra 

kolumnen som tillkom benämns förkortning av aktiviteterna, denna var nödvändig för 

att kunna tilldela aktiviteterna en kortare och tydligare beteckning eftersom en del 

beskrevs med långa och förklarande meningar. 

 

När aktiviteterna tilldelades kategorier, underkategorier och undergrupper behövde vi 

besluta om aktiviteterna skulle vara ömsesidigt uteslutande eller inte. Det innebär att 

aktiviteterna endast kan tilldelas en kategori/underkategori/undergrupp eller om de kan 

tilldelas mer än en kategori/underkategori/undergrupp. Eftersom aktiviteterna vissa 

gånger påverkade flera delar av organisationen och ibland hela värdekedjan så togs 

beslutet att aktiviteterna inte skulle vara ömsesidigt uteslutande. Detta medförde att en 

aktivitet kunde tilldelas mer än en kategori/underkategori/undergrupp. För att förklara 

detta resonemang beskriver vi här ett exempel. En aktivitet som tilldelas både HRM och 

produktion eftersom aktiviteten både gav personalen CSR-utbildning (HRM) och på 

samma gång extra personalsäkerhet i tillverkningen (produktion). Kategorierna 

fastställdes med hjälp av GRI’s riktlinjer, Carrolls modell samt Porters Värdekedja. 

Detta ökar tillförlitligheten i att aktiviteterna tilldelas rätt underkategori och 

undergrupper (Weber, 1990).  

 

3.3  Val av fall  

Vi har valt att genomföra en branschstudie av samtliga svenska börsnoterade 

modeföretag. Företagen som inkluderas är H&M, Fenix Outdoor, Kappahl, MQ, RNB, 

VRG, Odd Molly och Lexington (Avanza, 2017). Genom att inkludera samtliga åtta 
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företag utförs en totalundersökning av svenska börsnoterade modeföretag. En fördel 

med att undersöka företag inom samma bransch är att de har liknande förutsättningar 

och blir därför jämförbara. Detta gör att vi kan uppfylla undersökningens syfte och för 

att kunna dra slutsaer om branschen. Att undersöka en bransch var också fördelaktigt 

med tanke på det utformade kodningsschemat. Underkategorierna och undergrupperna i 

Porter’s värdekedja anpassade vi nämligen till modebranschen. Detta eftersom områden 

i värdekedjan kan struktureras olika mellan olika branscher.  

 

Anledningarna till att vi valt att undersöka modebranschen är många. Bland annat 

grundar det sig på den hårda kritik och uppmärksamhet de fått utstå i media den senaste 

tiden, som vi beskrev i kapitel ett. Kritiken handlar som tidigare nämnt om bristande 

hållbarhetsansvarstagande, vilket skapade ett intresse för att just undersöka denna 

bransch. Eftersom allt fler blickar riktats mot modeföretag och deras hållbarhetsarbete, 

skapades en nyfikenhet om att undersöka hur deras engagemang avspeglas i deras 

hållbarhetsrapportering. Mycket tydde på att företagen behövde utföra omfattande och 

detaljerade rapporter för att kunna försvara sig mot den negativa kritiken och rädda sin 

image. Vi tyckte därför att det skulle vara intressant att undersöka vilka områden i 

värdekedjan modeföretag fokuserar på att påverka genom sina CSR-aktiviteter. Vilka 

typer av aktiviteter som företagen utför och vilka delar de påverkar kan komma bero på 

tidigare bristande ansvarstagande. 

 

De åtta modeföretagens rapportering skiljer sig åt till både omfång och innehåll. Vi 

analyserade rapporter från 2016 samt rapporter från 2015/2016 för de företag som har 

ett brutet räkenskapsår (H&M, Fenix Outdoor, Kappahl, MQ, RNB, VRG, Odd Molly, 

Lexington (2017/2016). Eftersom rapporterna överblickar samma tid och period utgår vi 

från att de har haft liknande möjligheter till sitt hållbarhetsarbete och att de har stått 

inför snarlika samhällsutmaningar. Därmed går det även att göra en jämförelse mellan 

företagen och analysera branschen som helhet. Ytterligare anledning till att vi endast 

granskar hållbarhetsrapporteringen för det senaste året är för att rapporterna innehåller 

de aktiviteter som är av väsentlighet för vår undersökning. Vad som rapporterats 

tidigare år anser vi inte vara lika relevant eftersom det inte behöver gälla fortfarande. Vi 

insåg även att företagen faktiskt presenterar i den senaste hållbarhetsrapporten de CSR-

aktiviteter som utförts tidigare år och som de fortfarande är aktiva i. Därmed innehåller 
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de senaste hållbarhetsrapporteringarna alla CSR-aktiviteter som är väsentliga för just 

vår undersökning.  

 

Att en del av rapporterna omfattar mer än 100 sidor var också en anledning till att vi 

behövde begränsa oss till en rapporteringsperiod. Granskningen och kategoriseringen av 

aktiviteterna i rapporterna krävde noggrannhet och var tidskrävande. Även om 

exempelvis Lexington redovisar endast en sida angående sitt CSR-arbete medan H&M 

redovisar 124 sidor, så beaktas detta inte i undersökningen. Detta eftersom vi 

undersöker vad företagen rapporterar om och därför vad de fokuserar på inom CSR och 

inom värdekedjan. Rapporternas sidantal är oväsentligt då vi förutsätter att det företagen 

rapporterar speglar deras hållbarhetsarbete och engagemang. Intresset ligger i att ta reda 

på förhållandet i rapporteringarna. Med detta menar vi hur stor andel miljömässiga, 

sociala och ekonomiska aktiviteter som företagen rapporterat om, utan att beakta 

sidantalet. På samma sätt gäller intresset även förhållandet mellan de fyra nivåerna i 

Carroll’s modell, områdena i Porter’s värdekedja samt kategorierna i direkt påverkan.  

 

Vi exkluderade information som fanns tillgänglig på modeföretagens hemsidor och i 

deras finansiella rapporter. Vi granskar därmed endast företagens 

hållbarhetsrapportering. MQ, Kappahl, Lexington och VRG hade dock integrerat sin 

CSR-rapporting med sin finansiella rapport vilket resulterade i att vi behövde granska 

hela rapporten. Vi tog däremot endast med aktiviteter från de delar som rapporterade 

kring deras CSR-arbete. I och med att vi använt data från företagens 

hållbarhetsrapporteringar har vi använt oss av är så kallad primärdata eftersom vi 

analyserar den själva och använder oss därmed inte av andras analyser (Hox, 2005).  

 

3.4 Etiskt tillvägagångssätt  

Genom hela arbetet tar vi hänsyn till två generella principer för att uppnå god 

vetenskap; principen om intressen och organiserad skepticism (Vetenskapsrådet, 2011). 

Förutom detta är det viktigt för vår undersökning att vi förhåller oss till en 

ämnesspecifik etisk riktlinje: professionellt ansvar (Kommissionen, 2005). 

 

Principen om intressen innebär att forskaren inte ska ha andra intressen med 

undersökningen än att bidra med kunskap (Vetenskapsrådet, 2011). Detta uppfylls 

genom att vi är objektiva och genomför undersökningen utan att ta med egna 
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preferenser och fördomar. Vi exkluderade tidigare erfarenheter och relationer med 

samtliga företag genom att vara objektiva i undersökningen. Genom att följa 

kodningsschemat, reglerna och riktlinjerna upprätthölls detta. Därigenom analyserades 

samtliga företag utifrån samma villkor, de behandlades på samma sätt och fick lika 

mycket uppmärksamhet. Organiserad skepticism, innebär att en forskare ständigt bör 

ifrågasätta och granska sina resultat. Forskaren måste dock ha tillräckligt med 

information och insikt om ämnet innan bedömningar om resultaten görs 

(Vetenskapsrådet, 2011). Innan analyseringen påbörjades läste vi in oss på CSR och alla 

riktlinjer som vi behövde förstå för att kunna tilldela aktiviteter olika kategorier. Vid 

granskningen av analyserna gick vi tillsammans noggrant igenom varje aktivitet för att 

försäkra oss om att den tilldelats korrekt kategorier. Vid osäkerhet som exempelvis vad 

olika medlemskap innebär, sökte vi information angående dessa för att försäkra oss om 

att rätt kategorisering gjorts. Vid dessa osäkerheter fördes även diskussioner oss 

emellan för att säkerställa att inga missuppfattningar skett. 

 

Professionellt ansvar innebär att forskare bör forska i det som har betydelse för 

samhället och inte upprepa existerande forskningsstudier. Forskare måste undvika alla 

former av plagiering och följa principer för immaterialrättsligt skydd (Kommissionen, 

2005). Vetenskapliga artiklar, källor med hög dignitet och källkritik har präglat 

uppsatsens uppbyggnad, vilket resulterar i att vi tagit ett professionellt ansvar genom 

hela undersökningen. En hel del CSR litteratur är dock skriven på ett normativt sätt, det 

vill säga att författare inte skriver objektivt om CSR utan de kan ha vinklade åsikter om 

CSR. I många fall kan forskare ha en positiv inställning och lyfta fram fördelarna med 

att ta hållbarhetsansvar. På grund av detta kan vår uppsats präglas av normativa inslag 

när vi beskriver CSR. Framförallt när CSR introduceras, presenteras och förklaras. Vi är 

medvetna om detta genom hela arbetet men framförallt i slutsatsen där vi drar slutsatser 

om företagen, branschen och samtliga resultat. Medvetenheten bör göra att våra egna 

slutsatser framhålls, snarare än författares. 

 

3.5 Sammanställning av data i empirin 

Sammanställningen av resultatet i undersökningen framförs i figurer och tabeller. 

Presentationen av resultatet av GRI’s riktlinjer, Carroll’s modell och direkt påverkan 

framställs i en enskild tabell som innefattar samtliga företag. På detta sätt kan företagens 

resultat jämföras enkelt för varje kategori. Branschresultatet för varje kategori redovisas 
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i ett cirkeldiagram som visualiserar fördelningen inom modebranschen. Presentationen 

av vilka delar i värdekedjan som påverkas av CSR-aktiviteterna samt i vilken 

procentandel framställs i en figur inspirerad av Porter’s värdekedja. Tack vare 

procentfördelningen är det enkelt att jämföra mellan områdena i värdekedjan samt 

avläsa vilket område som påverkats mest av hållbarhetsaktiviteterna. För att förenkla för 

läsaren har vi valt att beskriva förhållandet mellan områdena i olika färgnyanser. Ju 

mörkare nyans desto fler aktiviteter har påverkat detta område i jämförelse med 

områden med ljusare nyans. Skalan av färgsskiftningarna är separerade mellan de 

primära och stödjande aktiviteterna, och behöver därmed betraktas var för sig. Vid sidan 

av värdekedjorna förekommer textrutor som innefattar beskrivningar av 

undergruppernas procentuella fördelning. Undergrupperna har procentsatser som visar 

hur ofta aktiviteterna påverkat undergrupperna. Enskilda värdekedjor skapades för 

samtliga företag samt en generell för hela modebranschen. 

 

Procentsatserna för underkategorierna respektive undergrupperna har beräknats separat. 

Förklaringen till detta är att antalet undergrupper skiljer sig mellan underkategorierna. 

Exempelvis innehåller företagsstruktur fem undergrupper medan ingående logistik 

endast två. Det blev skillnader mellan antalet undergrupper inom underkategorierna för 

att det inom vissa underkategorier inte gick att urskilja fler undergrupper efter att 

analyserat samtliga rapporter. Vi ansåg nämligen att det inte existerade fler eller färre 

relevanta undergrupper. När kodningen utfördes så tillfördes en del aktiviteter kategorin 

värdekedja vilket betyder att denna aktivitet påverkar samtliga underkategorier och 

undergrupper i värdekedjan. I dessa fall kunde vi inte tilldela aktiviteten ett område i 

värdekedjan eftersom vi ansåg att den påverkade alla dess delar. Hade procentsatserna 

för underkategorierna och undergrupperna beräknats tillsammans så hade en del 

underkategorierna blivit övervärderade eller undervärderade beroende på om 

underkategorin innehåller fler eller färre undergrupper. De underkategorierna som hade 

blivit övervärderade hade varit de som har fler undergrupper eftersom samtliga 

undergrupper tilldelas aktiviteten som berör hela värdekedjan. Därför får denna 

underkategorin en högre procentsats än underkategorier med färre undergrupper. För att 

säkerställa att detta resonemang stämmer så testade vi att beräkna procentsatserna både 

tillsammans och separat. Även om beräkningarna utfördes separat så stämmer ändå 

rangordningen. Exempelvis, om underkategorin företagsstruktur har tilldelats flest 

aktiviteter och därmed har högst procentandel i värdekedjan, så har även summan av 
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dess undergrupper högst procentsats. Detta beror på att samtliga undergrupperna inom 

företagsstruktur har tilldelats flest aktiviteter när dem adderas samman.  
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4 Varför implementeras Corporate Social Responsibility? 

 

Detta kapitel avser att förklara varför Corporate Social Responsibility implementeras 

med hjälp av väsentliga teorier. Kapitlet är indelat i effektivitets motiv, symboliska 

motiv och avslutas med signaleringsteorin som har tendenser av effektiva-och 

symboliska motiv. De effektiva motiven stöds av Porter’s teori; competitive advantage. I 

vår undersökning kan teorin förklara att företag väljer att utföra och rapportera 

specifika hållbarhetsaktiviteter på grund av effektivitetsskäl. Enligt teorin 

implementeras CSR av ekonomiska skäl. Det vill säga att företag vill bli 

konkurrenskraftiga och och skapa högre ekonomisk vinst samt generera fler 

marknadsandelar. De symboliska motiven förklaras av teorierna: institutionella teorin 

och legitimitetsteorin. I vår undersökning kan teorierna förklara att CSR implementeras 

på grund av att företagen eftersträvar överlevnad.  

 

Det finns därför effektiva- och symboliska motiv som kan förklarar två olika 

anledningar till att CSR-aktiviteterna rapporteras. Den sista presenterade teorin, 

signaleringsteorin beskriver att företag signalerar ut information om sitt 

hållbarhetsarbete, och att detta kan bero på både effektiva samt symboliska motiv. 

Kapitlet avslutar med en bild som sammanfattar samtliga effektiva och symboliska 

motiv. Därefter visualiseras en konceptuell modell som förklarar sambandet mellan 

samtliga teorier i kapitel två och fyra och den empiriska studien. 

 

 

4.1 Effektivitets motiv 

4.1.1 Competitive Advantage  

Den tekniska utvecklingen, globaliseringen och förändringen av företagsfinansiering 

anses enligt Michael E. Porter (1990) vara de huvudsakliga förändringarna som bidragit 

till marknadens allt hårdare konkurrens. Paradigmskiftet låg till grunden för begreppet, 

competitive advantage, som idag är en vanligt förekommande term i arbetslivet. 

Mestadels används uttrycket för att beskriva företagets utmärkande aktiviteter som 

genererar fördelar gentemot konkurrenterna. Enligt Porter (1990) skapar företag 
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konkurrensfördelar genom hur det väljer att organisera, prestera och leverera sina 

aktiviteter inom företaget.  

 

Enligt Porter (2009) kan företag ta hållbarhetsansvar för att öka konkurrenskraften. CSR 

kan därför hjälpa företag att bli effektiva och konkurrenskraftiga. Enligt Porter (2009) är 

det viktigt att vara konkurrenskraftig för att överleva på lång sikt och samtidigt ha en 

positiv inverkan på samhället. Porter (2009) beskriver också att det finns fyra olika 

områden som företag kan påverka för att skapa konkurrenskraft. Beroende på hur de 

väljer att agera och integrera CSR i områdena så kommer det ha en inverkan på deras 

företagspositionering, effektivitet och konkurrenskraft. Områdena är: Factor 

Conditions, Context for Firm Strategy and Rivalry, Local Demand Conditions och 

Related and Supporting Industries (Porter, 2009). 

 

Factor (input) Conditions beskrivs som det första området och handlar om företagets 

påverkan på den interna verksamheten. Detta inkluderar exempelvis hur företaget väljer 

att hantera sina anställda, hur företagets transportstruktur ser ut, den administrativa 

strukturen samt hur företaget väljer att handskas med naturresurser. Samtliga delar kan 

organiseras och påverkas med hjälp av CSR-aktiviteter för att företag ska bli 

konkurrenskraftiga och effektiva. Nästkommande område benämns Context for Firm 

Strategy and Rivalry som beskriver hur samhällets reglering, lagar och incitament 

bevarar konkurrensen på marknaden. Restriktionerna säkerställer att rättvis konkurrens 

utövas och att företag genererar fastighetssäkerhet samt att de uppvisar transparens mot 

allmänheten. CSR-aktiviteter som bidrar till dessa områden, exempelvis kommunikation 

med intressenter för att belysa företagets sociala ansvarstagande och att vara 

transparenta kan skapa konkurrenskraft hos företag. Local Demand Conditions är det 

tredje området som företag kan påverka. Området handlar om att företag kan applicera 

olika uppsatta standarder för kvalité och säkerhet för att bli konkurrenskraftiga. Det 

sista området i Porters (2009) modell kallas för Related and Supporting Industries 

beskriver att företag kan förstärka sin position på marknaden genom att utnyttja 

effektiva och skickliga organisationer och leverantörer. Genom att företag samarbetar 

med leverantörer som är effektiva men som även tar hänsyn till CSR kan 

samarbetet  resultera i ökade konkurrensfördelar på lång sikt (Porter, 2009).  
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Samtliga ovannämnda områden innefattas av särskilda sociala problem som företag kan 

ta hänsyn till men även försöka påverka för att skapa konkurrenskraft. Först och främst 

är det av stor vikt att var enskild organisation väljer vilka faktorer och samhällsproblem 

som är väsentliga för den specifika verksamheten. Inget företag har varken möjlighet 

eller resurser för att lösa samtliga samhällsproblem eller verka inom alla områden. Det 

är därför av stor väsentlighet att företag är selektiva så att resultatet inte får motsatt 

effekt och resulterar i minskade konkurrensfördelar. Hur företag väljer ut vilka 

problemområden som ska försöka åtgärdas bör baseras på ifall insatsen kan skapa delat 

värde. Delat värde innebär resultat som anses vara värdefullt för företaget men också för 

samhället som stort (Porter, 2009). För att välja ut de väsentligaste sociala problemen 

bör företag enligt Porter (2009), dela upp problemen i tre kategorier och utvärdera 

relevansen av samtliga. Dessa tre uppdelningar innefattas av: 

 

Generella sociala problem:  

Kategorin innefattar problem som alstrats av andra faktorer än företaget och problemet i 

sig påverkas inte av verksamheten. Företagets långsiktiga konkurrenskraft berörs heller 

inte av problem inom denna kategorisering (Porter, 2009).  

 

Sociala problem som påverkas av företagets värdekedja:   

Problem som kategoriseras inom detta område påverkas av företagets aktiviteter i deras 

värdekedja (Porter, 2009).  

 

Social problem som påverkar företagens konkurrenskraft: 

Dessa problem befinner sig i den externa miljön som företagen är verksamma i och har 

en påverkan på företagets konkurrenskraft på marknaden (Porter, 2009).  

För att kunna avgöra vilka problem som bör prioriteras sker först en uppdelning av 

samhällsproblemen utefter ovannämnda tre kategorierna för att sedan utvärdera och 

rangordna dem utefter dess relevans för det enskilda företaget. De sociala 

samhällsproblemen kan komma ha olika betydelse och variera inom olika branscher, 

likaså gäller att problemen kan variera mellan företag inom samma bransch. Därmed får 

de sociala problem varierande betydelse för olika företag och deras konkurrens och 

effektivitet (Porter, 2009). Företag behöver utvärdera och noggrant planera hur de ska 

agera och vilka problem de ska fokusera på. Genom att tillämpa ett strategiskt CSR, kan 
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företaget påverka samhället på bästa sätt och samtidigt uppnå optimala 

konkurrensfördelar (Porter, 2009).  

 

Innan företag utformar CSR-aktiviteter i de olika områdena samt försöka åtgärda sociala 

problem som nämnt ovan, behöver CSR vara integrerat med deras affärsstrategi. Detta 

för att CSR överhuvudtaget ska få genomslag menar Porter (2009). Lyckas företaget 

med integreringen av CSR blir det mer sannolikt att delat värde skapas. Det ökade 

värdet för företag kan sedan leda till ytterligare konkurrensfördelar (Porter, 2009). Alla 

företag använder någon typ av strategi, uttalad som outtalad. Strategin är riktlinjer för 

hur företaget bör agera. För att överleva på den konkurrensutsatta marknaden krävs det 

att företagets samtliga aktiviteter går i samma riktning som strategin. Vilken sorts 

strategi företaget har kommer påverka vilka CSR-aktiviteter de integrerar. Porter 

beskriver tre generella basstrategier (se bild 9); kostnadsledarskap, differentiering och 

fokusering (Porter, 1976). Kostnadsledarskap innebär att företaget vill uppnå 

konkurrenskraft genom att erbjuda sin produkt till lägsta möjliga pris, och därigenom 

uppnå kostnadsöverlägsenhet. Differentiering innebär att företaget väljer att fokusera på 

specifika aspekter av produkten för att särskilja sig gentemot konkurrenterna. Syftet 

med strategin är att skapa ett attraktivt varumärke som attraherar kunder på andra sätt än 

genom att erbjuda låga priser. Den fokuserar istället på kärnvärden, exempelvis kvalité 

och god service. Den tredje strategin, fokusering, är en kombination av de tidigare 

nämnda strategierna. En fokuserad strategi används i syfte att möta ett specifikt behov 

hos en viss kundgrupp i ett högt definierat marknadssegment (Porter, 1976). Porter 

(1980) förklarar också att företag behöver vara konsekventa i sin strategi för att lyckas. 

Val och beslut måste gå hand i hand med strategin (Porter, 1980). 
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Bild 9: Konkurrensstrategi 

 

 

Bild 9: Inspirerad av Porter (1976). 

Om modeföretagen rapporterar CSR-aktiviteter som förknippas med Porter’s olika 

områden eller som ses som åtgärder till olika sociala problem, kan teorin förklara att 

företagen vill uppnå konkurrenskraft genom CSR. Vi kommer även kunna diskutera 

med hjälp av teorin, ifall företagen integrerat CSR med sin strategi. Teorin blir därför 

lämplig att använda i denna undersökning. 

 

4.2 Symboliska motiv 

4.2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori beskriver att företagens interna samt externa beteende påverkas av 

miljön som de befinner sig i. Detta medföljer att företag inom samma industri eller 

bransch anammar liknande strukturer. Teorin menar att sociala processer, normer och 

förväntningar är en förklaring till varför företag beter sig som de gör (Meyer & Rowan, 

1977). Aktörer i företagets miljöer pressar organisationerna mot att anpassa sig i 

samhället vilket leder till att företag inom samma bransch tenderar att använda sig av 

liknande metoder i sin verksamhet (DiMaggio & Powell, 1983). Strukturerna i 

organisationerna skapas på grund av så kallade institutionella normer och regler (Meyer 

och Rowan, 1977). Genom att företag signalerar ut till samhället att de förhåller sig till 

dessa normer och regler kan de generera legitimitet, stabilitet samt försäkra sin 

överlevnad. Företag vill överleva i samhället, vilket är grundstenen till varför företag 
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tenderar att likna varandra. För att överleva så behöver företag vara legitima och för att 

bli legitima måste de anpassa sig till samhällets krav. På så sätt blir det allt vanligare att 

företag som finns på marknaden överensstämmer med varandra. Den institutionella 

teorin förklarar att företag tenderar att utföra aktiviteter och processer som baseras på 

koncept som är djupt inrotade i samhället. Genom att undersöka samtliga företag inom 

en bransch, kan slutsatser dras ifall deras val av CSR-aktiviteter liknar varandra på 

grund av intressenters och samhällets förväntningar. Meyer & Rowan (1977) förklarar 

denna homogena process genom konceptet isomorfism. Isomorfism är en process som 

tvingar en enhet att likna andra enheter som står inför liknande miljömässiga och 

samhällsmässiga förhållanden. Detta förklarar varför företag i samma bransch tenderar 

att likna varandra gällande strukturer och processer och därmed även hållbarhetsarbete 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

 

DiMaggio och Powell (1983) kartlägger tre olika typer av isomorfism; Tvingande 

isomorfism innebär att företag pressas att anamma strukturer och aktiviteter. Denna 

påtryckning kan komma från både organisationer som företaget är beroende av samt av 

samhället som har höga förväntningar på organisationen. Mimetisk isomorfism innebär 

att företag kopierar andra organisationers aktiviteter eftersom de själva besitter sämre 

teknologi, tvetydiga mål eller otydliga strukturer. Kopiering handlar om osäkerhet inom 

organisationen. Den tredje typen av isomorfism är normativ isomorfism. Normativ 

isomorfism förklarar att företag överensstämmer med varandra eftersom deras personal 

innehar liknande utbildningar, gemensamma nätverk, tekniska krav samt tenderar att 

anställa liknande individer (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Om undersökningens resultat från alla modeföretag liknar varandra kan den 

institutionella teorin förklara att företagen använder sig av CSR-aktiviteter för att 

överleva på marknaden. Teorin kommer isåfall även kunna förklarar med hjälp av 

isomorfismen, vad som kan ligga till grund för de homogena resultaten. 

4.2.2 Legitimitetsteorin  

Som den institutionella teorin beskrev är det avgörande för företagets överlevnad att 

vara legitima. Begreppet legitimitet har genom den institutionella teorin vidareutvecklas 

till legitimitetsteorin. För att uppnå legitimitet behöver företag förhålla sig till 

samhällets krav. Suchman (1995) beskriver att legitimitet uppnås genom att deras 



  
 

47 

aktiviteter genomförs på ett önskvärt, lämpligt och ordentligt sätt med tanke på den 

miljö som de befinner sig i. Antaganden innefattar dessutom att aktiviteterna går hand i 

hand med de normer och värderingar som samhället innehar. Enligt Castello och 

Lozano (2011) behöver företagen även uppfylla intresssenteras krav för att uppnå 

legitimitet. Om CSR är ett av intressenternas krav på företagen behöver företagen 

implementera CSR i verksamheten för att uppnå legitimitet. Hållbarhetsrapportering 

kan därför vara ett sätt för företagen att bevisa och signalera att de uppfyller 

intressenternas krav (Du et al 2010, Maignan and Ferrell 2004). 

 

Suchman (1995) beskriver tre olika typer av legitimiteter; pragmatisk, kognitiv och 

moralisk, där samtliga kan existera parallellt och förstärka varandra. Pragmatisk 

legitimitet växte fram som ett resultat av att människor uppfattade att företag endast 

beaktade sina egna intressen. På så vis behövde företag börja ta hänsyn till 

intressenternas förväntningar och behov för att uppnå pragmatisk legitimitet. Företagens 

intressenter behöver uppleva att dem drar fördelar genom organisationens aktiviteter. 

Fördelarna kan omfattas av både direkta fördelar, såsom ekonomisk vinst, eller indirekta 

fördelar, såsom social nytta i form av innovation (Suchman, 1995). Kognitiv legitimitet 

skapas när samhället ser organisationen och dess produkter, aktiviteter samt strukturer 

som en nödvändighet. Detta baseras mestadels på människors antaganden vilket 

resulterar i att denna legitimitet blir svåråtkomlig för företag. Denna legitimitet skapas 

därmed i det undermedvetna (Palazzon & Scherer, 2006). Moralisk legitimitet baseras 

på företagens bedrifter och hur det överensstämmer med socialt accepterade procedurer 

(Suchman, 1995). Företagets bedrifter innefattar deras produkter, aktiviteter, strukturer 

samt ledare (Palazzo & Scherer, 2006). 

 

Idag förväntar sig företagets intressenter att företag är socialt ansvariga samt att de är 

medvetna om hur deras aktiviteter påverkar samhället. På grund av detta har CSR blivit 

allt mer betydelsefullt för organisationer. CSR-aktiviteter hjälper företag att bidra till 

långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga välbefinnanden och på så sätt lyckas 

de även uppnå legitimitet (Kotler & Lee, 2005). Att rapportera och signalera ut till 

intressenter om sina CSR-aktiviteter har alltså blivit ett tillvägagångssätt för företag att 

förbättra deras roll i samhället och samtidigt skapa legitimitet (Deegan 2002, Sethi 

1975). 
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Vilken typ av CSR-aktiviteter som företagen fokuserar på i sina hållbarhets-

rapporteringar kan förklaras med hjälp av legitimitetsteorin. Teorin förklarar nämligen 

vilken typ av legitimitet som företagen försöker uppnå genom sitt 

hållbarhetsansvarstagande. På så sätt kan teorin förklara att företagen implementerar 

CSR för att uppnå legitimitet och på så sätt överleva på marknaden. 

 

4.3 Signaleringsteori 

Signaleringsteorin förklarar hur företag bevisar för omgivningen vad de utför för 

aktiviteter. Det föreligger både effektiva och symboliska motiv hos företag när de 

signalerar ut information om sin verksamhet. Enligt Connelly, Certo, Ireland och 

Reutzel (2011) används signaleringsteorin för att beskriva en situation där asymmetrisk 

information föreligger. Asymmetrisk information innebär att två parter inte har tillgång 

till identisk information. Den ena parten som besitter informationen måste bestämma 

om och hur denne ska signalera informationen till den andre parten. Signaleringsteorin 

vill alltså reducera informationsasymmetrin mellan två parter vilket betyder att personen 

som besitter informationen, behöver finna ett tillvägagångssätt för att signalera detta till 

mottagaren (Spence, 2002). Exempelvis använder sig företag av årsrapporter för att 

signalera information till intressenter för att bevisa att de uppfyller deras krav och 

förväntningar. När företag vill visa vilka CSR-aktiviteter de genomför används 

hållbarhetsrapporter för att synliggöra informationen till deras intressenter (Zhang & 

Wiersema, 2009).  

 

Enligt Connelly, Certo, Ireland & Reutzel (2011) är signaleringsteorin av stor betydelse 

eftersom information har ett stort inflytande i beslutstagande. För att intressenter ska 

finna intresse i specifika företag så behöver organisationerna synliggöra ut information, 

exempelvis vill kunder tillhandaha information om vilka material deras produkter består 

av. Företag tenderar att använda sig av signalering för att generera legitimitet och ett 

gott rykte (Certo, 2003). Detta skapas när de lyckas signalera icke-observerbart värde 

inom organisationen, exempelvis anställningsfördelar och miljöaktiviteter (Coff, 2002).  

 

Signaleringsteorineorin kan förklara vilken asymmetrisk information som föreligger 

mellan företaget och samhället. Teorin kan därför förklara varför varför företagen 

rapporterar den typen av CSR-aktiviteter som påvisas i undersökningens resultat. Teorin 
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kan också förklara om företagen rapporterar på grund av effektiva- eller symboliska 

motiv. 

 

4.4 Sammanställning av teorierna 

Nedan följer en bild som sammanfattar och förtydligar vilka teorier som stödjer 

symboliska respektive effektiva motiv för CSR. Därefter visualiseras en konceptuell 

modell som beskriver och förklarar kopplingen mellan samtliga teorier i kapitel två och 

fyra och den empiriska studien. Företagens intressenter är grundstenen till att CSR 

överhuvudtaget implementeras i företagen. Genom att implementera CSR påverkas 

interna och externa delar av verksamheten. Orsaken till att företagen förhåller sig till 

intressenterna, framförallt nyckelintressenternas, krav beror på om motivet är att 

överleva eller att generera fler konkurrenfördelar för att på så sätt skapa högre 

ekonomisk vinst.  

 

Bild 10: Sammanställande bild över teorierna  
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Bild 11: Konceptuell modell  
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5 Empirisk undersökning 

 

Kapitlet har till avsikt att redovisa undersökningens resultat. Undersökningen har 

genomförts på företagsnivå, vilket innebär att varje företags hållbarhetsrapport 

granskats separat. Resultaten för varje företag är därför presenterade i en gemensamm 

tabell. Utfallet kommer på så sätt visa individuell information om de åtta börsnoterade 

moderbolagen. Därefter följer en sammanställning av branschens resultat som visar ett 

genomsnitt för hela modebranschen, vilket presenteras i cirkeldiagram.  

 

De enskilda företagens resultat sammanställs för att sedan delas upp utefter 

kategorierna i kodningsschemat; GRI’s riktlinjer, Carroll’s modell, direkt påverkan och 

Porters värdekedja. Detta för att resultaten ska vara tydliga, begripliga och 

jämförbara. Resultat av kodningens utfall sammanställs och redovisas i tabeller, 

diagram samt figurer. De visuella jämförbara figurerna kompletteras med 

textförklaringar som beskriver utmärkande trender och resultat. Varje avsnitt avslutas 

även med ett diagram, tabell eller figur som visar ett genomsnittligt resultat för 

modebranschen. De enskilda företagens resultat ger oss möjlighet att jämföra företagen 

emellan i analyskapitlet och branschmodellerna skapar diskussioner på branschnivå. 

Nedan visas en tabell som tilldelar information om samtliga företag. Tabellen 

inkluderar information om vilken typ av CSR-rapport de tillämpat, vilka år som 

innefattas i deras räkenskapsår, antalet sidor, deras börsvärde samt vilken 

marknadsplats företagen har. 

 

 

Bild 12: Företagsinformation  
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• Bild 12: Börsvärde och marknad taget från Avanza (2017) per dagen 18/05-17. 

Rapportinformation H&M, Fenix Outdoor, Kappahl, MQ, RNB, VRG, Odd 

Molly, Lexington (2017/2016)) 

 

5.1 Vad för typ av aktivitet? 

- GRI’s riktlinjer: ekonomisk, social, miljö 

 

Ovanstående tabell visar förekomsten av sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aktiviteter i företagens hållbarhetsrapporter. Resultatet visar att företagens 

hållbarhetsaktiviteter främst domineras av sociala och miljömässiga aspekter medan 

ekonomiska aspekter förekommer i betydligt mindre omfattning. Fördelningen är lik 

mellan samtliga företag även om det finns mindre procentuella skillnader. Utmärkande 

drag som är värt att nämna, är att RNB:s fördelning inom ekonomi är väldigt låg, i 

förhållande till övriga företag. Generellt sätt går det att utläsa att  fördelningen av 

resultaten överensstämmer i det stora hela mellan företagen.  

 

Cirkeldiagrammet visar företagens sammanslagna genomsnitt av fördelningen inom 

GRI’s riktlinjer. Generellt sett går det att se att modebranschen framförallt rapporterar 

aktiviteter av social och miljömässig karaktär. Dessa aktiviteter utgör tillsamman över 

80 procent av samtliga rapporterade aktiviteter inom branschen. De sociala är 43 

procent och miljöaktiviteterna täcker 40 procent av rapporten. Endast 17 procent av de 
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rapporterade aktiviteterna inom branschen är av ekonomisk karaktär. 

 

5.2 Varför rapporteras aktiviteterna? 

- Carroll’s modell: ekonomisk, legal, etisk och filantropisk 

 

Resultatet visar att samtliga företag redovisar hållbarhetsaktiviteter som främst är av 

etisk karaktär. Samtliga företag redovisar en väldigt likartad fördelning av ekonomiska, 

legala och etiska aktiviteter. Det mest synligt avvikande resultatet som går att utläsa är 

fördelningen av filantropiska aktiviteter mellan företagen. Endast 4 företag redovisar 

filantropiska aktiviteter medan resterande har ett resultat på noll  procentenheter. 

Förutom detta redovisar specifikt H&M och Fenix hela 5 procent aktiviteter av 

filantropisk karaktär.  

 

Modebranschen rapporterar generellt sett flest aktiviteter som grundar sig på etiska skäl, 

hela 89 procent. Därefter redovisas 5 procent legala aktiviteter som anses vara av 

tvingande art. 4 procent kan utläsas vara av ekonomisk betydelse medan de filantropiska 

aktiviteterna uppmärksammas i mycket liten mån. Endast 2 procent av branschens 

samtliga aktiviteter är av filantropisk karaktär. 
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5.3 Vem påverkas av aktiviteten? 

- Direkt påverkan: anställda, intressenter, samhälle 

 

 

Företagens redovisade hållbarhetsaktiviteter har en likartad fördelning på så sätt att, 

samhälle dominerar som påverkad part i hela modeindustrin förutom för ett företag. 

Odd Molly särskiljer sig i sin fördelning mot resterande, då deras CSR-aktiviteter 

påverkar underkategorin anställda i högsta mån, med närmare bestämt 50 procent. 

Andelen i nderkategorin samhälle är dock inte långt efter men rangordningen av 

underkategorierna särskiljer sig jämfört med de andra företagen.  

 

 

Modebranschens genomsnitt visar att de allra flesta CSR-aktiviteter har en direkt 

påverkan på samhället, hela 73 procent. Aktiviteter som påverkar de anställda uppgick 

till 21 procent och aktiviteter som påverkar intressenterna visar den minsta andelen på 6 

procent.  
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5.4 Vilka delar påverkas av CSR? 

- Porter’s värdekedjan 

 

 

Vid granskningen av H&M:s hållbarhetsrapport identifierades att företaget rapporterar 

främst angående aktiviteter som sker inom HRM, företagsstruktur, anskaffning och 

produktion. Samtliga aktiviteter utgör var för sig en större andel än 11 procent av alla 

H&M:s rapporterade aktiviteter och de tre första områdena är av stödjande karaktär 

medan produktionen ingår bland de primära aktiviteterna. HRM och företagsstruktur 

utmärker sig och påverkas betydligt flest antal gånger av hållbarhetsaktiviteterna. Minst 

påverkade områden i H&M:s rapport är ingående och utgående logistik samt 

marknadsföring & försäljning. Närmare 60 procent av akrivitetena påförs de stödjande 

områdena medan resten påverkar de primära områdena i värdekedjan. 

 

Den vanligaste förekommande undergrupperna i jämförelse med alla redovisade 

undergrupper i H&M:s rapport är material, ledarskap & strategi, miljöpåverkan och 

anställningsvillkor. De undergrupper som kan utläsas utgöra 2,4 procent är 

undergrupper som endast påverkats av de aktiviteter som vi ansåg påverkade hela 

värdekedjan. 
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Företagsstruktur och HRM har påverkats av flest aktiviteter i Fenix Outdoor’s 

hållbarhetsrapport. Tillsammans har de påverkats av 30 procent av samtliga CSR-

aktiviteter som företaget redovisar att de genomför. De två områdena som påverkas 

mest av aktiviteterna efter dessa två områden är anskaffning och produktion, precis som 

i H&M’s rapport. Därigenom blir också majoriteten av aktiviteter som rapporteras om 

av stödjande typ. Utifrån undergrupperna så påverkas ledarskap & strategi mest, med 

hela 5,1 procent. Därefter påverkas undergruppen material och miljöpåverkan i störst 

grad men inte långt därefter har även anställningsvillkor och sjukvård & förmåner 

berörts av många CSR-aktiviteter. De undergrupper som har influerats av 2,6 procent 

aktiviteter, är undergrupper som endast påverkats av de aktiviteter som vi ansåg 

påverkade hela värdekedjan. 
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Kappahl’s värdekedja visar att underkategorin företagsstruktur avviker från de andra 

underkategorierna eftersom den påverkats av hela 19,1 procentenheter CSR-aktiviteter. 

Därefter följer produktion, anskaffning, HRM och efterförsäljning. Denna rangordning 

är också väldigt lik de två föregående företagens resultat. Stödjande områden har 

påverkats av 51 procent aktiviteter och primära av 49 procent, och är alltså väldigt jämt 

påverkade. Undergrupperna som utmärker sig är ledarskap & strategi, 

anställningsvillkor, material, miljöpåverkan och farligt material. Undergruppen material 

är dock den som påverkats av flest aktiviteter jämfört med resterande undergrupper. 

Undergrupper med 2,0 procentenheter är de som endast påverkats av aktiviteter som 

haft påverkan i hela värdekedjan. 
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Majoriteten hållbarhetsaktiviteter som synliggörs i MQ:s rapport har påverkat 

företagsstrukturen. Hela 22 procent CSR-aktiviteter har påverkat denna underkategori. 

Därefter, liknar påverkan de ovan redovisade företagens resultat, som följer; HRM, 

anskaffning och produktion som påverkats av flest aktiviteter. Området som berörs av 

minst aktiviteter är marknadsföring & försäljning. De stödjande aktiviteterna har 

påverkats av hela 59,3 procent. Undergrupperna som kan utläsas ha påverkats i högst 

frekvens i rapporten är: transparens, ledarskap & strategi, mångfald & diskriminering, 

anställningsvillkor, material och miljöpåverkan. Undergrupper med 2,1 procentenheter 

är de som endast påverkats av aktiviteter som påverkar hela värdekedjan. 
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RNB’s resultat visar att de stödjande aktiviteterna påverkats av 52 procent CSR-

aktiviteter. Produktion, HRM, Anskaffning och företagsstruktur är den efterföljande 

rangordningen för de underkategorier som påverkats av flest aktiviteter. Produktion är 

den undergrupp som påverkas i störst omfattning och utgör hela 21 procent av 

aktiviteternas påverkan. Minst fokus lades på teknisk utveckling, endast 5,9 procent av 

aktiviteterna påverkade denna undergrupp. Undergrupperna som påverkats i störst grad 

är ledarskap & strategi, utbildning, material, miljöpåverkan och farligt material. 

Utmärkande i RNB’s värdekedja är undergruppen miljöpåverkan som påverkats av 8,7 

procent aktiviteter. Undergrupper med 2,0 procentenheter är de som endast påverkats av 

aktiviteter som påverkat hela värdekedjan. 
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VRG’s rapport är en av de två företagen som rapporterar CSR-aktiviteter i  mindre 

omfattning jämfört med resterande företag. Vi kunde ändå identifiera att 

underkategorierna som påverkas i störst grad av deras aktiviteter är efterförsäljning och 

företagsstruktur. Teknisk utveckling, anskaffning och marknadsföring & försäljning var 

de områden som påverkats minst av deras hållbarhetsaktiviteter. Undergrupperna som 

påvisas flest gånger i deras rapport är transparens och återvinning. Undergrupper med 

2,5 procentenheter är de som endast påverkats av aktiviteter som haft påverkan i hela 

värdekedjan. 
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Det går att utläsa en liknande trend i Odd Molly’s resultat i värdekedjan likt 

ovanstående redovisade företag. Odd Molly’s CSR-aktiviteter påverkar främst HRM, 

företagsstruktur, anskaffning och produktion. HRM dominerar och har påverkats av 23 

procent av samtliga CSR- aktiviteter. De stödjande området utgör över 60 procent av 

alla aktiviteter. Den aktivitet som utmärker sig bland de primära områdena är 

produktion som uppnår mer än dubbla procentenheter än resterande underkategorier av 

primär karaktär. Ingående- och utgående logistik har påverkats av minst CSR-

aktiviteter. Undergrupperna som berörts av flest hållbarhetsaktiviteter är: transparens, 

anställningsvillkor, mångfald & diskriminering och material. Undergrupper med 2,2 

procentenheter är de som endast påverkats av aktiviteter som påverkat hela värdekedjan.  
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Precis som VRG har Lexington levererat en tunn hållbarhetsrapport. Även om detta är 

fallet så kunde vi ändå se en liknande trend av hur CSR-aktiviteternas påverkan är 

fördelad. De underkategorier som påverkats av flest aktiviter, är även i Lexingtons 

fall,  företagsstruktur, anskaffning och produktion. Hållbarhetsrapportens aktiviteter 

fokuserade i mindre omfattning på områdena teknisk utveckling, marknadsföring & 

försäljning samt efterförsäljningsaktiviteter. Undergrupperna som influerats av flest 

CSR-aktiviteter är: transparens, ledarskap & strategi, mångfald & diskriminering, 

anställningsvillkor, material, ingånde utsläpp, miljöpåverkan, personalsäkerhet, farligt 

material samt utgående utsläppt. Samtliga undergrupper beskrivs eftersom alla består av 

3,9 procent. Undergrupper med 2,6 procentenheter är de som endast påverkats av 

aktiviteter som påverkar hela värdekedjan. 

 

 

.  

 

 

 

 



  
 

63 

 

 

Generellt sett för hela modebranschen har underkategorin företagsstruktur påverkats av 

flest aktiviteter, 18,3 procent. Den tydliga trenden mellan företagen kan även utläsas i 

branschdiagrammet. Efter företagsstruktur har HRM, anskaffning och produktion 

påverkats av flest CSR-aktiviteter. De stödjande områdena utgör 53,8 procent aktiviteter 

medan de primära täcker de resterande 46,2 procenten. Generellt sett i modeindustrin så 

rapporteras det minst hållbarhetsaktiviteter som påverkar marknadsföring- och 

försäljning.  

 

Med tanke på samtliga undergrupper, så påverkas alla underkategorier jämförelsevis 

lika. De som dock utmärker sig inom branschen är miljöpåverkan i underkategorien 

produktion, där hållbarhetsaktiviteterna påverkar 4,8 procent. Även material 4,7 

procent, transparens 4,3 procent och anställningsvillkor 4,3 procent sticker ut jämfört 

med resterande undergrupper. Donationer, biologisk mångfald och prisdiskriminering är 

exempel på undergrupper som påverkas minst av hållbarhetsaktiviteterna. 
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6 Diskussion & analys 

 

Detta kapitel avser att analysera och diskutera resultaten från undersökningen som 

presenteras i kapitel fem, Empirisk undersökning. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt, där 

separata analyser av kategorierna GRI’s riktlinjer, Carroll’s modell, direkt påverkan 

och Porter’s värdekedja genomförs. Samtliga kategorier analyseras med utgångspunkt i 

rapportens syfte, om att ta reda på ifall företagen implementerar CSR i verksamheten 

för att endast överleva eller med målsättningen om att bli konkurrenskraftiga. Kapitlet 

avslutas med att diskutera kring teoriernas väsentlighet i undersökningen. Vilka teorier 

som anses vara av störst betydelse för undersökningen, kommer vara förklaringen till 

om företagen hållbarhetsrapporterar på grund av effektiva eller symboliska motiv. Det 

som förklarar om företagen rapporterar CSR av symboliska motiv eller effektiva motiv, 

baseras på om resultaten i samtliga kategorier överensstämmer respektive skiljer sig åt 

mellan företagen. Om företagens resultat skiljer sig kan det dock inte direkt antas vara 

på grund av effektiva motiv utan det krävs en noggrann utredning om vad som 

föreligger till skillnaderna. Skillnader mellan företagens resultat kan nämligen komma 

att bero på andra anledningar. Genom hela analysen kan våra utvalda teorierna hjälpa 

till att förklara men också fastställa vilka områden som företagen valt att fokusera på 

inom CSR, vilka delar av värdekedjan som påverkats av hållbarhetsaktiviteterna och 

varför resultaten kan tänkas ha blivit så. 

 

Varje avsnitt börjar med att tydligt visualisera vilka teorier som kunnat förklara den 

specifika kategorins resultat genom en konstruerad bild. 
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6.1 Vad för typ av aktivitet? 

- GRI’s riktlinjer: ekonomisk, social och miljö 

 

 

 

Detta avsnitt diskuterar vad hållbarhetsaktviteterna karaktäriseras av gällande GRI’s 

riktlinjer. GRI’s riktlinjer består av; sociala och miljömässiga och ekonomiska 

inriktningar, är grunden för indelningen av aktiviteterna. Fördelningen av 

hållbarhetsaktiviteterna i dessa områden visar i vilken grad företagen fokuserat på 

sociala, miljömässiga eller ekonomiska hållbarhetsaspekter.  

 

Både GRI-tabellen i avsnitt 5.1 som bransch-diagrammet påvisar en liknande trend, där 

sociala och miljömässiga aktiviteter dominerar. Två femtedelar av branschens 

aktiviteter är av social karaktär och i samma omfattning rapporterar branschen angående 

miljömässigt ansvarstagande. De ekonomiska aktiviteterna utgör närmare en femtedel 

av rapporterna.  

 

För att förklara fördelningen av hållbarhetsaktiviteterna tar vi hjälp av teorierna i kapitel 

två och fyra. Resultaten kan alltså förklara huruvida företagens aktiviteter har 

genomförts på grund av effektiva eller symboliska motiv. Det grundläggande motivet 

kan ha påverkat varför aktiviteterna är av social, miljömässig eller ekonomisk karaktär. 

Intressentteorin kan på samma sätt användas för att förklara resultatet. 

 

Intressentteorin argumenterar för att företag behöver upprätthålla bra samarbeten med 

sina intressenter, specifikt nyckelintressenterna vilket innebär kundsegmentet i 

modeindustrin. Genom att uppfylla deras förväntningar kan företagen försäkra sig om 
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en långsiktig framtid. Olika branscher innefattas av olika intressenter och därmed av 

olika krav. Att modeföretagen har valt att framförallt fokusera på aktiviteter av social- 

och miljömässig karaktär kan bero på att branschens nyckelintressenter, kunderna, 

värdesätter företag som är socialt och miljömässigt engagerade. Intressentteorin kan 

därför förklara att företagen rapporterar flest sociala och miljömässiga aktiviteter för att 

uppfylla kundernas krav. Förklaringen till att modeindustrins nyckelintressenter är 

kundsegmentet, har beskrivits tidigare i rapporten. Analysen kommer därmed ta stöd i 

detta antagande och utgå ifrån att samtliga företag inom modeindustrin framförallt 

behöver fokusera på att uppfylla kundernas krav.  

6.1.1 Symboliska motiv 

Symboliska teorier kan hjälpa till att förklara varför fördelningen mellan sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aktiviteter ser ut som den gör. Den institutionella teorin 

förklarar att företag tenderar att likna varandra för att överleva på lång sikt. Resultaten i 

GRI-tabellen påvisar tydliga likheter inom modebranschens rapportering gällande vilka 

typer av aktiviteter som förekommer. Skillnaderna mellan företagens resultat skiljer sig 

marginellt. Den institutionella teorin förklarar den liknande fördelningen inom 

branschen med hjälp av tre olika infallsvinklar. 

 

Modebranschen utgörs av samma nyckelintressenter med snarlika krav. Detta begränsar 

resultatens variation. Att förhålla sig till sina nyckelintressenter är därmed väsentligt för 

företagens överlevnad. Modeföretagens konsumenter har liknande krav och villkor 

vilket resulterar i att företagen genomför hållbarhetsaktiviteter av samma slag. Genom 

att uppfylla kundernas krav påvisar företagen att de fokuserar på deras behov och inte 

sina egna. Detta påvisar att det kan existera en så kallad tvingande isomorfism inom 

modebranschen som ligger till grund för de överensstämmande resultaten. Den 

institutionella teorin kan därmed förklara att företagen framförallt fokuserar på sociala- 

och miljömässiga aktiviteter för fortsatt överlevnad på marknaden. Resultaten tyder 

även på att den mimetiska isomorfismen finns närvarande. Fördelningen i GRI’s 

områden kan nämligen bero på att vissa modeföretag kopierar andra modeföretags 

hållbarhetsaktiviteter. Exempelvis kan mindre företag ha tendens att försöka efterlikna 

de större på grund av deras framgång och tillväxt. Hållbarhetsaktiviteter som de större 

företagen utför kan vara en faktor till deras framgångsrika expansion. Detta är ett 

argument till att de mindre företagen kan tänkas kopiera de större företagens 
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hållbarhetsaktiviteter. Vi kan utläsa detta mönstret ur GRI-tabellen. Exempelvis är 

RNB’s och H&M’s fördelning snarlika och H&M har ett betydligt större börsvärde än 

RNB. Den liknande fördelningen av GRI’s områden kan därmed förklaras genom att 

RNB möjligtvis försöker kopiera H&M’s hållbarhetsaktiviteter. Den institutionella 

teorin kan därför förklara att den liknande fördelningen i modebranschens resultat kan 

varit på grund av den så kallade mimetiska isomorfismen. 

 

Eftersom vi undersöker företag inom en och samma bransch kan vi anta att företagen 

förfogar över liknande nätverk eftersom modeföretagens produktion sker externt. Även 

det liknande produktsortimenten kan kräva likartade tekniska krav samt att företagens 

CSR-utbildningar behöver utgå ifrån snarlika riktlinjer på grund av deras 

nyckelintressenternas efterfrågan. Samtliga argument är bevis på att den normativa 

isomorfismen kan ha varit orsaken till att resultaten liknar varandra. Ovanstående 

diskussion kan därmed förklara att modeindustrins fördelning inom GRI kan vara 

orsakad av samtliga isomorfismer. 

 

Vi bedömer att skillnaderna i procentenheterna som går att utläsa i tabellen inte har 

bakomliggande effektivitetsmotiv eftersom de är så pass små och inte påverkar trenden i 

resultaten. Skillnaderna kan däremot ha uppstått på grund av andra faktorer såsom 

rapporternas omfattning. Företagen med större rapporter redovisar fler CSR-aktiviteter 

än rapporterna som endast utgörs av ett antal sidor. Detta kan komma att ha en påverkan 

på differensen som går att utläsa i resultaten. Även företagets storlek och börsvärde kan 

påverka i vilken mån de kan utför aktiviteter samt av vilken karaktär. De större 

företagen kan ha mer tillgängliga resurser vilket kan tänkas göra det möjligt för dessa 

företag att utföra fler hållbarhetsaktiviteter. Företag med mer resurser kan möjligtvis 

verka på samtliga GRI områden medan de mindre företagen behöver lägga mer fokus på 

en eller två av dem. Detta eftersom de inte har tillräckliga resurser. Vi kommer att 

bortse från sådana små skillnader i procentenheter i samtliga diskussioner kring alla 

kategorier, eftersom den maximala avvikelsen inte påverkar trenderna som kan utläsas 

och därmed inte heller slutsatsen. 

 

GRI’s fördelningen pekar på att företagen rapporterar aktiviteter av symboliska skäl 

vilket förklarar att företagen implementerar CSR för att överleva. Resultaten visar på att 

företagen strävar efter att uppnå både pragmatisk och moralisk legitimitet. Genom att 
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företagen i huvudsak rapporterar sociala och miljömässiga aktiviteter, åskådliggör de 

för omgivningen att de beaktar mer än bara sina egna intressen. Som vi tidigare 

förklarat beror fördelningen på att företag vill uppfylla kundernas krav. Företagen 

påvisar på så sätt att aktiviteterna genomförs på grund av andras intressen och behov. 

Legitimitetsteorin kan förklara detta beteende genom att modeföretagen vill uppnå 

pragmatisk legitimitet. Att överhuvudtaget rapportera hållbarhetsaktiviteter som är till 

för att tillfredsställa sina intressenter visar att företagen även eftersträvar att uppnå 

moralisk legitimitet. Företagen vill bevisa för allmänheten att de utför aktiviteter som är 

socialt accepterade.  

 

Ovan förs en diskussion kring att endast symboliska motiv ligger till grund för 

fördelningen av de sociala, miljömässiga och ekonomiska aktiviteterna. Vi kan alltså 

inte utläsa något beteende som kan förklaras genom Porter’s teori. På så sätt kan det inte 

föreligga några effektiva motiv i fördelningen av GRI’s områden.  

 

6.2 Varför rapporteras CSR-aktiviteterna? 

- Carroll’s modell: ekonomisk, legal, etisk och filantropisk 

 

 

I detta avsnitt förs en diskussion angående anledningarna till att hållbarhetsaktiviteterna 

rapporterats. Med utgångspunkt i Carroll’s modell anses de rapporterade aktiviteterna 

genomföras av ekonomiska, legala, etiska eller filantropiska skäl. Avsnittet diskuterar 

kring anledningarna som ligger till grund för modeföretagens rapporterade aktiviteter. 

Vi diskuterar dessutom om orsakerna skiljer sig eller överensstämmer inom branschen. 

Dessutom analyseras huruvida resultaten i Carroll’s modell har effektiva eller 

symboliska motiv.  
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Det går att urskilja ur tabellen för Carroll’s modell, att majoriteten av samtliga företags 

hållbarhetsaktiviteter genomförs av etiska skäl. Hållbarhetsrapportering har varit 

frivillig att uppföra fram till december 2016, då det infördes en hållbarhetslag i Sverige. 

Hållbarhetsrapportering kommer därmed vara tvunget att upprättas från och med 2018. 

Detta kan ligga till grund för att mer än 80 procent av företagens CSR-rapporter består 

av etiska hållbarhetsaktiviteter och andelen legala skäl kan förväntas öka nästkommande 

år. 

 

Majoriteten av etiska skäl kan förklaras genom intressentteorin. För att överleva på lång 

sikt behöver företag uppnå legitimitet, vilket de gör genom att uppfylla 

nyckelintressenternas krav. Varför företagen inte rapporterar de legala och ekonomiska i 

samma omfattning kan ha flera anledningar och går endast att spekulera i. Det kan 

tänkas vara så att konsumenterna tar förgivet att företag utför aktiviteter som har 

ekonomiska och legala anledningar. Detta leder till att företagen fokuserar mer på att 

synliggöra aktiviteter som genomförs av etiska skäl. Men i och med att samtliga företag 

överhuvudtaget redovisar aktiviteter av etiska skäl, visar på att de uppfyller de två första 

nivåerna i Carroll’s modell, ekonomiska och legala. Detta är en förutsättning för att 

aktiviteter av etiskt slag ska vara möjliga att genomföra. Därför behöver dessa inte 

redovisas i samma omfattning utan anses vara mer självklara. Dock kan vi utläsa att två 

företag, Lexington och VRG, inte rapporterar några ekonomiska aktiviteter. Företagen 

måste dock uppfylla de ekonomiska kraven för att kunna utföra etiska aktiviteter enligt 

Carroll’s modell. I och med att företagen rapporterar etiska aktiviteter visar resultaten 

på att kraven för ekonomiska aktiviteter måste ha uppnåtts. Förklaringen till att de 

ekonomiska aktiviteterna inte synliggörs kan vara för att företagen valt att utesluta dem 

från hållbarhetsrapporten. Företagen kan ha valt att beskriva och trycka på sina 

ekonomiska aktiviteter i sina finansiella rapporter. 

6.2.1 Symboliska motiv  

Till att börja med kan vi som sagt utläsa en tydlig trend inom branschen. Samtliga 

företag rapporterar i liknande omfattning kring legala, etiska och ekonomiska 

aktiviteter. Bortsett från de filantropiska aktiviteterna, visar resultaten att orsaken till 

hållbarhetsrapporteringen överensstämmer inom branschen. Den likartade trenden i 

resultaten pekar på att det föreligger symboliska motiv. Enligt den institutionella teorin 
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liknar företag varandra inom samma bransch för att de vill överleva på lång sikt. Teorin 

kan därför förklara varför resultaten är liknande. För att överleva behöver företagen som 

sagt uppnå legitimitet. Detta kan företagen uppnå genom att noggrant beakta 

intressenternas krav, som nämnt vid diskussionen kring resultaten av GRI’s riktlinjer. I 

detta fall visar resultaten att kunderna kräver att företagen lägger stort fokus på etiska 

hållbarhetsaktiviteter. Som nämnt ovan kan tänkas att kunderna ta de ekonomiska och 

legala aktiviteterna förgivet och därför efterfrågas dessa aktiviteter inte i samma 

omfattning.  

 

Den så kallade tvingande isomorfismen kan förklara varför resultaten överensstämmer. 

Etiska aktiviteter handlar nämligen om att företag utför aktiviteter som samhället och 

deras nyckelintressenter förväntar sig och kräver att företagen utför. Aktiviteterna är 

alltså till för att tillfredsställa utomstående och inte bara företagens egna behov. Den 

institutionella teorin kan därmed förklara att resultaten blev som de blev på grund av 

den tvingande isomorfismen. Normativ isomorfism kan också tänkas vara en anledning 

till de överensstämmande resultaten. Anledningen till detta har sitt ursprung i att 

samtliga undersökta företag opererar inom samma bransch. Företagens nätverk, tekniker 

och utbildningar tenderar därför att likna varandra, som nämnt i tidigare avsnitt. Den 

liknande strukturen kan med stor sannolikhet innebära att företagen ställs inför liknande 

samhällsproblem. Detta kan förklaras genom att deras kunder ställer etiska krav i 

samma omfattning. I och med att branschen består av samma nyckelintressenter 

förutsätter vi att samtliga kundgrupper i företagen inkluderar jämförbara 

ansvarstaganden inom det etiska området. Den institutionella teorin kan därför förklara 

vad som ligger till grund för de överensstämmande resultaten med hjälp av både den så 

kallade tvingande isomorfismen men också den normativa isomorfismen.   

 

Genom att analysera resultaten för Carroll’s modell finns det flera bevis för att samtliga 

företag strävar efter att uppnå olika typer av legitimiteter. Att etiska skäl utgör en 

majoritet kan förklaras genom att företagen vill uppnå pragmatisk legitimitet. På så sätt 

kan de påvisa att kundernas behov tillgodoses och att de sätter sina egna behov i andra 

hand. Att aktiviteterna är av etiskt slag är också bevis på att företagen utför aktiviteter 

som är socialt accepterade av samhället. Att aktiviteterna är accepterade av samhället är 

argument till att företagen också strävar efter att uppnå ytterligare en typ av legitimitet, 

så kallad moralisk legitimitet. Att företagen engagerar sig i CSR-aktiviteter som är av 
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filantropisk karaktär är ännu en bekräftelse att företagen försöker uppnå moralisk 

legitimitet. På så sätt kan legitimitetsteorin förklara företagens beteende genom att de 

försöker uppnå både pragmatisk och moralisk legitimitet. 

 

Det finns många anledningar att tro att orsakerna, med utgångspunkt i Carroll’s modell, 

till aktiviteterna som företagen rapporterar tar utgpngspunkt i motiv av det symboliska 

salget. Resultaten visar att fyra företag särskiljer sig genom att rapportera filantropiska 

aktiviteter. Fördelningen av dessa aktiviteter kan därför konstatera att det finns ett 

beteende hos de fyra företagen om att de vill utmärka sig på på marknaden. Det kan 

därför föreligga andra motiv än symboliska till att dessa företag vill särskilja sig, vilket 

diskuteras nedan. 

6.2.2 Effektivitetsmotiv 

Fenix, H&M, MQ och RNB är ensamma om att rapporterar filantropiska aktiviteter. 

Ovanstående diskussion argumenterade för att fördelningen av aktiviteterna grundades i 

symboliska motiv och att samtliga företag främst fokuserar på etiska aktiviteter som ett 

resultat för fortsatt överlevnad. Dock kan vi urskilja ett annorlunda beteende gällande de 

filantropiska aktiviteterna. Endast fyra av samtliga företag rapporterar att de klättrar 

hela vägen upp till den sista nivån i Carrolls modell, den filantropiska nivån. Dessa 

företag utför alltså hållbarhetsaktiviteter som samhället varken förväntar sig eller 

kräver. Detta beteende tyder på att företagen vill särskilja sig på marknaden och uppnå 

konkurrenskraft. Det kan alltså föreligga effektiva motiv bakom utförandet av de 

filantropiska aktiviteterna. Porter’s teori, competitive advantage, kan dessutom förklara 

varför företag väljer att genomföra och rapportera filantropiska aktiviteter. Teorin 

förklarar att företag som försöker åtgärda sociala problem av filantropisk karaktär kan 

skapa konkurrensfördelar. Genom att åtgärda sociala problem i samhället som inte har 

någon koppling till verksamheten, kan företagen utmärka sig på marknaden. På så sätt 

kan de förstärka sin image och sitt varumärke för att skapa konkurrensfördelar och 

generera ekonomisk vinst. Företagen vill därmed inte endast använda sig av CSR för att 

försäkra sig om sin överlevnad utan de implementera CSR-aktiviteter för generera fler 

marknadsandelar. Att företagen utmärker sig beror på att de resterande fyra företagen 

valt att inte rapportera kring filantropiska aktiviteter.  
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Resultaten i tabellen för Carrolls modell visar också att Fenix och H&M utmärker sig i 

högre omfattning i och med att hela fem procent av deras aktiviteter har filantropisk 

karaktär. MQ och RNB rapporterar endast en procent angående denna typ av aktiviteter. 

Varför H&M och Fenix rapporterar om sitt filantropiska engagemang i denna 

omfattning är förmodligen för att de strävar efter ännu starkare konkurrenskraft. Genom 

att framhäva sitt ansvarstagande och ta det till en ny nivå, går de steget längre än de 

andra två företagen. Att företagen tar på sig mer ansvar än majoriteten kan ha flera 

anledningar. Företagens storlek samt omfattningen av deras hållbarhetsrapporter kan 

anses ha inflytande på andelen filantropiskt engagemang. Genom att utföra större 

rapporter framhävs ett större CSR-engagemang än i resterande företag, vilket leder till 

att även andelen filantropiska aktiviteter blir fler. Detta gäller dock endast H&M 

eftersom det är deras rapport som särskiljer sig i storlekens omfattning. Företagens 

spridning kan också vara en av anledningarna till det högre filantropiska engagemanget, 

både genom att besitta ett stort nätverk men också genom att vara etablerade över ett 

globalt område. Den geografiska spridningen ökar chansen till att verksamheten 

befinner sig på fler utsatta platser i världen. Vilket kan anses vara anledningar till att de 

utför filantropiska aktiviteter i en större omfattning än resterande. Företagen kan känna 

ansvar på ett annat sätt och vilja ha kontroll över verksamhetens påverkan på den lokala 

befolkningen samt omgivningen. 

 

Ett annat argumentet som kan förlara att H&M och Fenix överlägset rapporterar kring 

filantropiska aktiviteter utgår ifrån företagens storlek. De båda företagens börsvärde 

utmärker sig jämfört med resterande modeföretag i branschen. I vilken grad detta kan 

haft påverkan på företagets filantropiska engagemang går inte att säga med säkerhet 

men det går att diskuteras. Som tidigare nämnt i rapporten kan större företag utsättas för 

mer kritik av media än de mindre företagen, trots att samtliga är lika skyldiga till 

handlingarna. Större företag utsätts många gånger för en noggrannare granskning vilket 

kan vara anledningen till att de också blir mer utsatta och uthängda i media. Därför är 

det av stor vikt för stora företag att finna tillvägagångssätt som hjälper dem att 

upprätthålla och bevara sitt positiva rykte och populära varumärke. Ett sätt för H&M 

och Fenix att försvara och kompensera för den hårda kritik de utsätts för, kan därför 

vara att engagera sig i filantropiska aktiviteter och rapportera angående engagemanget.  
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Resultaten för Carroll’s modell visar alltså att det kan föreligga både symboliska och 

effektiva motiv bakom anledningarna till hållbarhetsrapporteringen. Dock går de 

effektiva motiven endast att urskiljas i H&M, Fenix, RNB och MQ’s 

hållbarhetsrapporteringar på grund av att de särskiljer sig genom att utföra aktiviteter av 

filantropisk karaktär.  

 

6.3 Vem påverkas av aktiviteten? 

- Direkt påverkan: anställda, intressenter och samhälle 

 

 

 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras angående vilken kategori som i första hand 

påverkats av de rapporterade hållbarhetsaktiviteterna. Det finns tre underkategorier som 

kunnat påverkas av aktiviteten: samhället, intressenter och anställda. Undersökningens 

resultat visade på att det går att urskilja en överensstämmande ”Direkt påverkan”-trend 

mellan de åtta företagen bortsett från Odd Mollys resultat. Vad detta kan tänkas bero på 

diskuteras senare i avsnittet.  

 

Det går som sagt att utläsa en generell trend angående vilken underkategori som 

påverkas i störst omfattning av hållbarhetsaktiviteterna, med undantag från Odd Mollys 

resultat. Samhället påverkas mest av företagens CSR-aktiviteter. Samhället är som 

tidigare nämnt ett samlingsbegrepp för miljön, intressenter och även andra personer och 

områden i samhället som inte inkluderas i miljö och intressenter. Fördelningen av 

resultatet kan delvis förklaras med hjälp av intressentteorin. Utifrån resultaten förklarar 

intressentteorin att modeföretagens intressenter, som i första hand är deras konsumenter, 

kräver att företagen utför aktiviteter som påverkar mer än endast dem själva. Detta 
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synliggörs genom att samhället påverkas i störst grad av hållbarhetsaktiviteterna.Teorin 

kan förklara detta genom att kunderna begär att företagets hållbarhetsarbete ska ge 

positiv effekt på samhället i sin helhet. Trenden som därmed går att utläsa är att 

modeföretagen strävar mot att påverka samtliga parter i samhället; interna, externa och 

miljön, genom sina hållbarhetsaktiviteter. Modebranschens konsumenter kan på så sätt 

sägas vara medvetna om sin omgivning och hur deras konsumtion påverkar 

samhället. Kunderna efterfrågar produkter som tillverkats med ett hållbart 

ansvarstagande i åtanke och vill veta hur deras konsumtion påverkar samhället. 

Kunderna vill exempelvis ha insikt i organisationens produktion, vilka effekter den har 

på omgivningen samt hur personalen hanteras och vilka materialval företagen gör. 

Genom att vara transparenta och visa kunderna vad och vem deras CSR-aktiviteter 

påverkar, synliggörs verksamhetens hållbarhetsåtagande. Företag kan på så sätt uppvisa 

att de matchar sina CSR-aktiviteter med konsumenternas efterfrågan. På detta sätt 

övertygas kunderna om att hela samhället beaktas i företagens verksamhet, eftersom de 

utför en majoritet CSR-aktiviteter som har avsikt att påverka hela samhället.  

6.3.1 Symboliska motiv 

Precis som i föregående två avsnitt, kan de överensstämmande resultaten förklaras 

genom att företagen vill överleva på marknaden. På detta vis kan den institutionella 

teorin även här förklara varför resultatet som beskriver vilken underkategori som 

påverkas mest av CSR-aktiviteterna, överensstämmer. Den så kallade tvingande 

isomorfismen kan förklara uppdelningen av vem som påverkas direkt. Intressentteorin 

förklarade ovan att företagens intressenter kräver att aktiviteterna påverkar hela 

samhället. Genom att företagen utför aktiviteter som stämmer överens med kundernas 

efterfrågan kan den så kallade tvingande isomorfismen vara anledningen till 

fördelningen i resultatet. Resultaten visar även att företagen strävar efter pragmatisk 

legitimitet för att de ska kunna överleva på marknaden. Detta påvisas genom att 

företagen försöker uppfylla intressenternas krav genom att utföra aktiviteter som 

påverkar hela samhället och inte endast exempelvis anställda. Därför försöker företagen 

uppfylla nyckelintressenternas behov angående vad och vem CSR-aktiviteterna ska 

påverka. Genom att överhuvudtaget rapportera CSR-aktiviteter, som dessutom får en 

positiv effekt på hela samhället, kan det även utläsas att företagen eftersträvar moralisk 

legitimitet. 
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Vem som direkt påverkas av hållbarhetsaktiviteterna kan som sagt nästintill 

generaliseras över hela branschen. Dock påvisas ett markant avvikande utfall. 

Majoriteten av Odd Molly’s aktiviteter har nämligen i första hand en direkt påverkan på 

de anställda medan resterande företag överlägset påverkar underkategorin samhället 

mest. Enligt den institutionella teorin så tenderar företag att likna varandra eftersom de 

vill överleva och uppnå legitimitet. Det bör alltså finnas en trend som genomsyrar hela 

branschen. Vårt resultat påvisar dock att det finns undantag. Varför Odd Molly’s 

resultat avviker i detta fall kan vi inte med säkerhet fastställa, men det går att spekuleras 

kring. Avvikande resultat från industrin i sin helhet tenderar att vara på grund av 

effektiva motiv för att skapa konkurrensfördelar, likt vi förklarade de filantropiska 

aktiviteterna i föregående avsnitt. Dock anser vi inte att det föreligger effektiva motiv 

som ligger till grund för Odd Molly’s resultat, trots att de utmärker sig i branschen. 

Porter’s teori kan nämligen inte förklara varför företaget påverkar endast underkategorin 

anställda med 50 procent av deras aktiviteter. Detta leder till att vi för en diskussion 

angående andra anledningar som kan ligga till grund för att Odd Molly’s resultat 

avviker från trenden. Anledningarna till detta resultat kan vara att Odd Molly för 

närvarande inte uppfyller villkoren och kraven som kunderna har på företaget angående 

de anställda i verksamheten. En annan anledning kan vara att Odd Molly har utsatts för 

mer kritik av media under det senaste året, gällande hur deras leverantörer behandlar 

sina anställda i jämförelse med resterande modeföretag. På så sätt kan företagets kunder 

ha satt hårdare och högre krav samt press på företaget om att uppnå och skapa bättre 

arbetsvillkor. Detta kan ha resulterat i att Odd Molly fokuserar sitt CSR-arbete på denna 

underkategorin för att bevisa och synliggöra sitt förbättrade ansvarstagande. Deras 

avvikande resultat kan därför anses ha med det symboliska motivet att göra. Om 

företaget inte bevisar för intressenterna att de arbetar för att förbättra situationen, kan 

media fortsätta att kritisera dem och företaget riskerar sin framtida överlevnad. Därför 

anser vi att det finns bevis för att Odd Molly’s avvikande resultat från branschens 

resultat inte är på grund av effektiva motiv för att uppnå konkurrensfördelar. På så sätt 

kan vi i detta avsnitt endast utläsa symboliska motiv som ligger till grund för resultaten 

angående vem som påverkats av CSR-aktiviteterna i modeföretagen.  
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6.4 Vilka delar påverkas av CSR? 

- Porter’s värdekedja 

 

 

I detta avsnitt diskuteras resultaten kring vilka områden i värdekedjan som har påverkats 

i störst omfattning av modeföretagens hållbarhetsaktiviteter. Eftersom resultaten endast 

skiljer sig med enstaka procentenheter kommer fokus ligga på branschen som helhet. 

Detta för att se trenden i hela värdekedjan samt för att förstå om det föreligger 

symboliska eller effektiva motiv i resultaten. Dessutom förs det en diskussion kring 

vilka undergrupper, inom de uppdelade underkategorierna, som påverkas mest av 

hållbarhetsansvarstagandet.  

 

Till att börja med går det att urskilja att samtliga delar av värdekedjan i alla 

modeföretag, påverkas i någon mån av hållbarhetsaktiviteter. Resultatet visar dessutom 

att samtliga företag tenderar att framförallt fokusera på de två stödjande funktionerna; 

företagsstruktur och HRM. Genomsnittet i de två underkategorierna ligger på 18,3 

procent i företagsstruktur, respektive 14,8 procentenheter i HRM. Efter jämförelse 

mellan företagen synliggörs det att anskaffning och produktion är de underkategorier 

som påverkas i störst omfattning, efter företagsstruktur och HRM. Detta innebär att 

stödjande aktiviteter, med hänsyn tagen till produktionen, generellt sett påverkas mest. 

Resultaten visar att samtliga företag följer trenden om att påverka de fyra 

underkategorierna i störst omfattning. Företaget, Lexington, är det enda företaget som 

fokuserar mer på andra underkategorier. Deras rapport omfattar endast en sida vilket 

medförde att vi inte beaktar det avvikande resultatet i diskussionen. Endast ett fåtal 

aktiviteter kunde utläsas ur CSR-rapporteringen vilket kan ha påverkat deras 

differentierade resultat jämfört med resterande företag. Det existerar även små 
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procentuella skillnader som är förklaringen till att rangordningen mellan de fyra 

underkategorierna skiljer sig mellan företagen. Eftersom trenden i modeindustrin är att 

fokusera specifikt på dessa fyra underkategorier, så kommer även dessa skillnader 

uteslutas ur diskussionen. 

 

Intressentteorin förklarar att anledningen till att dessa underkategorierna påverkas i 

störst grad, beror på modeindustrins nyckelintressenters förväntningar och behov. Detta 

innebär att underkategorierna; företagsstruktur, HRM, anskaffning och produktion, 

behöver prioriteras i företagens hållbarhetsarbete eftersom nyckelintressenter förväntar 

sig detta. I detta fall, med intressentteorin som utgångspunkt, kan det diskuteras kring 

varför just dessa underkategorierna kräver mest CSR. Behovet av CSR kan nämligen 

vara högre i dessa fyra områden. Företagens verksamhet kan möjligtvis ha varit mer 

oansvariga gällande hållbarhetsarbetet i dessa underkategorier, i jämförelse med de 

andra delarna av värdekedjan. På så sätt kan företagen ha blivit mer kritiserade 

angående faktorer som inkluderas i företagsstruktur, HRM, anskaffning och produktion. 

 

Underkategorin företagsstruktur samt dess undergrupp transparens påverkas i stor 

omfattning av CSR-aktiviteterna. Resultatet påpekar att det är viktigt för kunderna att 

företag är transparenta samt synliggör sina hållbarhetsaktiviteter. Även undergrupperna; 

anställningsvillkor, material och miljöpåverkan dominerar i jämförelse med de andra 

undergrupperna. Fördelningen i undergrupperna kan antyda om att kunderna anser att 

områdena är i störst behov av CSR. Att modeföretag är miljövänliga i 

tillverkningsprocessen, använder sig av miljövänligt material och erbjuder goda 

anställningsvillkor till sina anställda är av stor betydelse för nyckelintressenterna. 

 

Förutom de ovannämnda anledningarna, kan det även föreligga andra orsaker till varför 

aktiviteter främst påverkar dessa fyra underkategorier. En orsak till fördelningen kan 

vara att nyckelintressenternas hållbarhetskrav inom de resterande underkategorierna 

redan är uppfyllda. I så fall efterfrågas inte socialt hållbarhetsarbete inom dessa 

områden i samma omfattning. Ett annat argument till att företagsstruktur, HRM, 

anskaffning och produktion påverkas i störst grad, bygger på att tre av de fyra 

underkategorierna är av stödjande karaktär. Med detta som utgångspunkt kan vi 

diskutera kring varför de stödjande området prioriteras i rapporterna. Dessutom kan vi 

diskutera kring hur de stödjande underkategorierna påverkar det primära områdena i 
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kedjan och hur det förhåller sig till varandra. Om aktiviteterna som påverkar de 

stödjande områdena även indirekt påverkar de primära områdena, så kan företagen 

minimera eller eliminera problem i flera delar av värdekedjan. Detta går på så sätt att 

åstadkomma utan att att använda sig av en större mängd resurser. Som nämnt i teorin, är 

värdekedjans alla delar sammankopplade och det stödjande områdena existerar för att 

de primära områdena överhuvudtaget ska kunna vara verksamma. Sammanlänkningen 

av de primära och stödjande områdena kan få stor effekt och påverka hela 

verksamheten. Verksamheten kan spara resurser genom att utföra en CSR-aktivitet i ett 

stödjande område men som påverkar flera områden i värdekedjan samtidigt. Detta kan 

därför vara anledningen till att intressenter efterfrågar fler CSR-aktiviteter som påverkar 

just stödjande aktiviteter. De primära områdena kan nämligen påverkas indirekt och 

därmed skapas dubbel effekt. Genom att utföra CSR-aktiviteter i dessa områden kan 

företagen påverka samhället i större omfattning än om de fokuserat på exempelvis 

logistik eller efterförsäljningsaktiviteter. I avsnitt 6.3 diskuterades att 

nyckelintressenterna efterfrågar CSR-aktiviteter som påverkar hela samhället och inte 

endast en mindre grupp. Det blir därför av större intresse för modeföretagen att lägga 

sitt fokus i de stödjande områdena.  

 

En sista orsak till fördelningen kan bero på att företagen befinner sig i en position där de 

har lättare att påverka de stödjande områdena. Detta eftersom de själva besitter 

kontrollen och makten där. De resterande områdena kan vara svårare att påverka 

eftersom de inte har lika stor makt inom dessa, av den orsaken att andra externa parter 

också inkluderas i dem. 

 

I och med att det finns en tydlig trend för var i värdekedjan de rapporterade aktiviteterna 

sker, finns det anledningar som pekar på att samtliga företag i modebranschen har 

samma nyckelintressenter. Dessutom besitter de möjligtvis liknande preferenser. 

Anledningen till att preferenserna överensstämmer mellan företagens nyckelintressenter 

kan bero på att modebranschens strukturer i stort sett är densamma. Alla använder sig 

av leverantörer som producerar produkterna, vilket påvisar att företagen innehar 

aktiviteter och processer av samma slag. Den liknande strukturen kan leda till att deras 

nyckelintressenter ställer liknande krav angående vilka delar som är av ett större behov 

av CSR. Detta resulterar i att modeföretagen fokuserar på liknande områden. 
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Det finns alltså även genomgående trend i resultaten för vilka områden i värdekedjan 

som påverkats av flest CSR-aktiviteter. Företagen fokuserar nämligen på liknande 

områden: företagsstruktur, HRM, anskaffning och produktion. Av dessa underkategorier 

är tre av fyra av stödjande karaktär. På grund av att resultaten överensstämmer så kan de 

föreligga symboliska motiv till att företagen fokuserar på specifikt dessa 

underkategorier i värdekedjan.  

6.4.1 Symboliska motiv 

Precis som vi diskuterat tidigare i analysen är företagens långsiktiga mål att överleva på 

lång sikt. Denna strävan leder till att företag tenderar att likna varandra eftersom 

samtliga företag måste uppnå legitimitet, vilket uppnås genom att beakta intressenternas 

krav. Som tidigare nämnt innehar företagen samma nyckelintressenter, kundsegmentet, 

och upplever därför liknande påtryckningar och krav. Detta kan påvisa att den tvingande 

isomorfismen är en orsak till att företagens resultat överensstämmer.  

 

Samtliga företag rapporterar att de har utfört aktiviteter som påverkat undergruppen, 

utbildning. Dessa aktiviteter genomsyras av utbildningar som utförts med anledningen 

att öka kunskapen om CSR i företagen. Alla modeföretag lägger även fokus på 

innovation och forskning i viss mån. Den institutionella teorin kan därmed även förklara 

dessa överensstämmande resultat. Normativ isomorfism kan vara anledning till att alla 

företag utfört aktiviteter som påverkat undergrupperna; utbildning och innovation. Att 

företagen lägger resurser på dessa undergrupper kan resultera i att samtliga företag inom 

branschen vill sprida CSR i hela verksamheten. Spridningen av CSR inom företaget kan 

därmed öka hållbarhetsansvarstagandet. Detta fokus tyder på att samtliga modeföretag 

vill öka medvetenheten angående hållbarhet i hela värdekedjan eftersom det är 

nödvändigt för deras överlevnad. På så sätt blir det en förutsättning för dem att utveckla 

och sprida CSR inom organisationen för att överleva på marknaden. Eftersom hela 

modeindustrin utför aktiviteter som påverkar undergrupperna utbildning, innovation och 

forskning så kan den normativ isomorfismen förklara företagens liknande engagemang.  

 

Efter analys av de fyra kategorierna; GRI, Carroll, direkt påverkan samt värdekedjan 

kan vi se tydliga tendenser av att samtliga företag strävar efter att  uppnå pragmatisk 

legitimitet. Att företagen överhuvudtaget rapporterar om att de utför 

hållbarhetsaktiviteter påvisar att de beaktar andra behov och inte endast sina egna. Det 
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går även att urskilja att moralisk legitimitet genomsyrar samtliga delar av värdekedjan. 

Denna legitimitet blir påtaglig i och med att företagen mer eller mindre utför 

hållbarhetsaktiviteter i samtliga delar av värdekedjan. Detta agerande anser vi vara 

motiv för att företagen vill synliggöra och informera samhället om att CSR genomsyras 

i hela värdekedjan och pekar på att företagen strävar efter att uppnå moralisk legitimitet. 

Företagen vill på så sätt visa att de anpassar sig till samhällets krav och förväntningar 

och strävar efter att uppnå dem. 

 

6.5 Generell analys 

Diskussionen ovan analyserar företagens hållbarhetsrapportering utifrån var enskild 

kategori och med utgångspunkt i effektiva och symboliska motiv. Nedan förs en 

generell analys som grundar sig i signaleringsteorin eftersom teorin kan förklara 

resultaten för samtliga kategorier. Därefter diskuteras relevansen av våra utvalda teorier 

med anknytning till vår undersökning samt om de effektiva eller symboliska motiven 

dominerar hållbarhetsrapporterna. 

6.5.1 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin kan förklara resultaten för samtliga ovannämnda kategorier; GRI’s 

riktlinjer, Carroll’s modell, den direkt påverkade parten samt Porter’s värdekedja. Likt 

diskussionen ovan finns det mycket som talar för att företag tar hjälp av CSR för att i 

grund och botten överleva på marknaden. Huruvida företagen lyckas med detta beror på 

i vilken grad de uppnår intressenternas krav. Dessutom krävs det att företagen 

informerar intressenterna angående sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapportering är ett 

tillvägagångssätt för företagen att reducera informationsasymmetrin. Hur företagens 

hållbarhetsarbete ställer sig till GRI’s riktlinjer, Carroll’s modell, direkt påverkan, 

Porter’s värdekedjan, behöver signaleras ut till alla deras intressenter, inte endast 

nyckelintressenterna. Uppfylls inte detta, elimineras inte informationsasymmetrin vilket 

innebär att intressenterna inte får insikt i företagens CSR-arbete. På så sätt kan en 

felaktig bild av deras CSR-engagemang skapas. Detta kan leda till att företagen inte 

lyckas överleva på marknaden. 

 

Att företag måste hållbarhetsrapportera påvisar att konsumenter vill ha information om 

hur produkterna är framställda och vilken påverkan de har på människor och miljön. 

Vilket bevisar att kunderna är medvetna om planeten och mänsklighetens välmående. 
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Informationskanaler tillgängliggör dagligen en enorm mängd information kring 

företagens påverkan på samhället. Detta leder till att företagens ansvarstagande blir allt 

viktigare för intressenterna. Det blir livsviktigt för modeföretagen att synliggöra hur 

verksamheten genomsyras av hållbarhet för att inte förstöra sitt företagsrykte och bevara 

sitt betydelsefulla varumärke. På så vis måste företagen signalera ut till omvärlden att de 

tar hänsyn till hållbarhetsaspekter och är medvetna om verksamhetens påverkan på 

samhället. 

 

Det går att utläsa i informationstabellen (bild 12 företagsinformation, kapitel 5) över de 

åtta modeföretagen, att det finns tydliga skillnader i hållbarhetsrapporternas omfattning. 

Lexington rapporterar endast en sida medan H&M:s hållbarhetsrapport utgörs av hela 

124 sidor. De stora skillnader i mängden information som företagen signalerar ut till 

samhället kan komma att bero på flera orsaker. Skillnaden i rappporternas omfattning 

kan spegla det specifika företagets nyckelintressenters krav om rapportering och 

transparens. Det kan vara så att kundgruppernas intresse och engagemang skiljer sig åt 

hos företagen och att de efterfrågar olika mycket information om företagens 

verksamhet. En del av företagen kan därför anses bli mer ifrågasatta än andra, av både 

konsumenter och informationskanaler. På så vis behöver dessa företag rapportera 

noggrannare och i större omfattning. Vad detta kan tänkas bero på går endast att 

spekulera om, men orsaken kan ligga i hur företagen hanterat hållbarhet tidigare år. Det 

kan tänkas vara så att företagen tidigare inte beaktat CSR överhuvudtaget vilket kan ses 

som en anledning till att intressenter nu kräver mer CSR-engagemang. I hopp om att 

kunna kompensera för tidigare uteblivet ansvarstagande. Företagens strategi kan också 

påverka hållbarhetsrapporternas omfattning och hur noggrant granskade de blir av sina 

intressenter. Exempelvis företag som har en lågkostnadsstrategi strävar efter 

att  producera produkter till lägsta möjliga kostnad. Vilket kan påverka företagets CSR. 

Konsumenterna kan därför komma ifrågasätta om företagen fokuserar mer på sina 

kostnaderna än CSR. På så vis kan de kräva en större CSR-rapport, för att offentliggöra 

sitt engagemang. H&M’s strategi innefattas bland annat av att erbjuda kläder till lågt 

pris och deras hållbarhetsrapport täcker hela 124 sidor. Detta kan anses vara för att 

deras kunder behöver information om att företag inte endast fokuserar på sina kostnader 

och samtidigt ett sätt för företaget att visualisera sina CSR-aktiviteter för sina 

intressenter.  
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En tredje anledning som kan påverka omfattningen av rapporterna, kan vara storleken 

på företagen och hur mycket resurser de besitter. Ju större företaget är, desto mer talar 

för att de besitter mer makt och påverkan på samhället jämfört med mindre företag. 

Detta resulterar i att externa parter behöver granska företagen noggrannare för att 

kontrollera att dessa företag faktiskt agerar hållbart i hela sin verksamhet och 

värdekedja. I och med att lagen om hållbarhetsrapportering infördes så sent som 

december 2016 finns det mycket som pekar på att flera av företagen kommer att 

leverera en allt mer omfattande och detaljerad redovisning nästa gång.  

6.5.2 Teoriernas relevans 

 

 

 

Först och främst har intressentteorin utgjort grundstenen för att förklara samtliga 

resultat i undersökningen. Den har genomsyrat hela analysen och diskussionen samt 

influerat de andra teorierna som valts ut till undersökningen. På så sätt blir denna teorin 

en av våra viktigaste teorier för att i slutsatsen kunna ta ställning till vår 

problemformulering. Den institutionella teorin har på samma sätt som intressentteorin 

kunnat förklara alla kategoriers resultat. Inom den institutionella teorin har den 

tvingande isomorfismen kunnat utläsas i samtliga kategorier, medan normativ 

isomorfism och mimetisk isomorfism endast kunnat förklara resultaten för tre 

respektive en kategori. Vår tredje teori som förklarar symboliska motiv, 

legitimitetsteorin, utvecklades ur den institutionella teorin vilket är anledningen till att 

även denna kunnat förklara resultaten för GRI’s riktlinjer, Carroll’s modell, direkt 

påverkan och Porter’s värdekedja. Det har kunnat utläsas att företagen eftersträvar både 
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pragmatisk och moralisk legitimiteten i alla ovanförda diskussioner. Vi har dock inte 

kunnat avgöra om företagen försöker uppnå kognitiv legitimitet utifrån samtliga 

resultat. Eftersom den normativa isomorfismen, mimetiska isomorfismen och kognitiva 

legitimiteten inte kunnat förklara resultaten för samtliga kategorier, beaktas inte dessa i 

slutsatsen. Därför finns dessa inte med i ovanstående bild.  

 

Porter’s teori, competitive advantage, har endast kunnat förklara beteendet för fyra av 

åtta företag vid ett tillfälle. Teorin förklarar nämligen att H&M, Fenix, RNB och MQ 

utför filantropiska aktiviteter för att uppnå konkurrenskraft med anledning till att öka 

det ekonomiska resultatet.  

 

Slutligen vill vi poängtera att vi är medvetna om att det finns normativa inslag i 

analysen i och med de teorier vi valt ut för undersökningen. Denna medvetenhet 

påvisades redan i metoden och har beaktats genom hela undersökningen. 
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7 Slutsats 

 

Nedan följer en sammanställning av den ovanförda analysen. Denna beskriver tydligt 

vilka exakta trender som vi har kunnat utläsa mellan modeföretagens resultat. 

Slutsatsen besvarar dessutom undersökningens problemformulering och kommer 

presentera det underliggande motivet till att svenska börsnoterade modeföretag 

synliggör sitt hållbarhetsarbete och utformar CSR-rapporter. Det underliggande 

motivet kan som tidigare nämnt vara av antingen effektiv eller symbolisk karaktär. 

Beslut om motiven är symboliska eller effektiva baseras på om resultaten liknar 

varandra eller om de skiljer sig åt. Fastställandet av motivet som genomsyrar 

hållbarhetsrapporterna stöds utav utvalda teorier som legat till grund för rapportens 

tidigare diskussion och analys. 

 

 

Av analysen har vi kommit fram till att intressenternas behov och intressen är av störst 

vikt vid CSR-rapportering. Företagen prioriterar främst nyckelintressenternas intressen, 

det vill säga deras kunder. Nyckelintressenterna utgör en stor anledning till vilka 

hållbarhetsaktiviteter som utförs och rapporteras av företagen. Typen av aktiviteter som 

förekommer i störst omfattning, i företagens hållbarhetsrapporter, är av social och 

miljömässig karaktär. De sociala aktiviteterna utgör snäppet fler, än de miljömässiga 

som följer tätt därpå. De ekonomiska aktiviteterna är lägst prioriterade av samtliga 

företag. Det gick att se ett tydligt överensstämmande mönster mellan typen av 

aktiviteter i modeföretagens hållbarhetsrapporter. Detta innebär att resultaten baseras på 

symboliska motiv. 

 

Det går likaså att utläsa en generell trend mellan företagens resultat som beskriver 

varför företagen utför hållbarhetsrapportering. Resultatet visar att fördelningen av 

etiska, legala och ekonomiska har stora likheter mellan samtliga företag. Detta påvisar 

att det finns symboliska motiv till varför aktiviteterna rapporterats. Företagens resultat 

för de tre nivåerna i Carroll’s modell är väldigt likt fördelade mellan företagen. Endast 

resultatet för de filantropiska aktiviteterna särskiljer sig. Fyra företag av åtta; H&M, 

Fenix, RNB och MQ har rapporterat att de engagerar sig i aktiviteter av filantropisk 

karaktär. Att företagens engagemang skiljer sig åt på denna nivå kan förklaras genom 
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effektiva motiv. Vi har därför kommit fram till att samtliga företag rapporterar etiska, 

ekonomiska och legala aktiviteter av symboliska orsaker. Dock påvisar engagemanget i 

de filantropiska aktiviteterna att fyra företag vill särskilja sig på marknaden med mål om 

att skapa konkurrensfördelar, större ekonomisk vinst och generera fler marknadsandelar 

än resterande företag. 

 

Till följd av diskussionen går det att tyda en genomgående trend i modebranschen, även 

i resultaten för vilken underkategori som påverkas direkt av flest hållbarhets-

aktiviteterna. Samtliga företag, med undantag från Odd Molly, påverkar i störst mån 

hela samhället genom sina CSR-aktiviteter. Att företagen liknar varandra påvisar att det 

finns symboliska motiv när företagen valde att utföra flest aktiviteter som framförallt 

påverkar samhället. I analysen diskuteras det avvikande resultaten för Odd Molly, som 

istället lägger sitt CSR-fokus på underkategorin, anställda. Dock är anledningar till 

denna differentiering inte av effektiv karaktär. Vi har kommit fram till att deras 

kundgrupp efterfrågar fler CSR-aktiviteter som främst påverkar de anställda jämfört 

med resterande företag. Detta resultat kan därför också förklaras av symboliska motiv 

och att företaget vill överleva på marknaden. 

 

Resultaten för typ av aktivitet och för vem som påverkas av aktiviteterna visade som 

sagt en gemensam trend i modebranschen. På samma vis kan vi utläsa en ömsesidig 

trend mellan modeföretagen angående resultaten för vilken del i värdekedjan som 

påverkats mest. Deras rapporterade aktiviteter påverkar nämligen i störst grad liknande 

områden i värdekedjan. Områdena som främst påverkas är företagsstruktur, HRM, 

anskaffning och produktion. Denna trend genomsyras i samtliga företag. Ovan förs en 

omfattande diskussion om vilka anledningarna som kan ligga till grund för det 

överensstämmande resultatet. Teorierna förklarar att fokus på dessa områden grundas på 

symboliska motiv och att modeföretagens CSR-arbetet behöver påverka dessa områden 

för att företagen ska kunna överleva på marknaden. 

 

Slutsatsen blir därför att samtliga modeföretag hållbarhetsrapporterar på grund av 

symboliska motiv. Detta tyder på att modebranschen måste hållbarhetsrapportera i en 

viss mån för att överleva på marknaden. Vi kan också dra en slutsats om att fyra företag; 

H&M, Fenix, RNB och MQ, försöker utmärka sig i branschen genom sina filantropiska 

aktiviteter, med målet om att skapa konkurrenskraft, ekonomisk vinst och generera fler 
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marknadsandelar än resterande företag. Eftersom det går att utläsa skillnader mellan 

företagens resultat i endast ett av fallen blir slutledningen att symboliska motiv 

dominerar förklaringarna till resultatens utformning. Slutsatsen blir blir därmed att detta 

motiv utgör grunden för hållbarhetsrapportering i modebranschen.  

 

De teorier som har kunna förklara att resultaten genomsyras av symboliska motiv är den 

institutionella teorin, legitimitetsteorin och signaleringsteorin. Dessa teorier blir därför 

de viktigaste teorierna i vår undersökning. Den institutionella teorin förklarar att 

företagens resultat överensstämmer för att de vill överleva och den tvingande 

isomorfismen är anledningen till att företagens resultat är likartade. Den andra teorin 

som förklarar resultaten baserat på symboliska motiv är legitimitetsteorin. Företagen 

liknar varandra i sitt CSR-arbete för att de eftersträvar legitimitet. Genom att uppnå 

legitimitet så kan de försäkra sig om sin överlevnad. Genom diskussionen kan det 

utläsas att samtliga företag framförallt strävar efter att uppnå den pragmatiska och den 

moraliska legitimiteten. Signaleringsteorin förklarar att företagen försöker minska den 

asymmetriska informationen som existerar mellan verksamheten och externa parter 

angående deras CSR-engagemang. Detta gör dem genom att utforma 

hållbarhetsrapporter och för att synliggöra sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. På så 

sätt blir externa parter medvetna om att modeföretagen uppfyller deras krav vilket 

försäkrar deras fortsatta överlevnad i branschen.  

 

Att utföra CSR-aktiviteter av symboliska skäl anses lättare än att utföra CSR-aktiviteter 

av effektiva skäl. Detta förklarar vi på så sätt att företag som eftersträvar endast 

överlevnad på marknaden genom att implementera CSR i verksamheten, behöver inte 

uppnå en högre ekonomisk vinst. Hållbarhetsengagemanget behöver inte påverka 

företagets ekonomiska situation positivt, men får heller inte ge negativa ekonomiska 

konsekvenser. Om företagen istället skulle sträva efter konkurrensfördelar och 

ekonomisk vinst med hjälp av CSR, hade kraven blivit högre och därmed hade även 

målen blivit svårare att uppfylla. Företag behöver i detta fall generera ett högre resultat 

genom sin hållbarhetsrapportering, vilket kräver mer resurser. På samma gång behöver 

företagen uppnå ett högre resultat än om de inte engagerat sig i CSR.  

 

Det finns belägg för att innan CSR blev ett så pass omtalat och viktigt ansvar i 

samhället så var det betydligt lättare att generera konkurrensfördelar och ekonomisk 
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vinst genom implementeringen av CSR. Alla företag utförde nämligen inte CSR-

aktiviteter vid denna tidpunkt eftersom CSR inte var ett krav och efterfrågades inte i 

samma mån. Företag som ändå bestämde sig för att engagera sig i CSR utmärkte sig på 

marknaden och blev konkurrenskraftiga med hjälp av hållbarhetsansvaret. När 

samhällets medvetenheten ökade och intressenter började ställa högre krav på alla 

företag, riktades att fler blickar på företagens verksamhet och ansvarstagande. Media 

kom att granska verksamheten i större omfattning och det blev det svårare för företagen 

att utmärka sig med CSR-arbetet. Detta gällde framförallt modeindustrin eftersom de 

fick utstå en stor mängd negativ kritik av samhälle och framförallt av media. Idag visar 

undersökningen att samtliga modeföretag engagerar sig inom CSR vilket gör det svårare 

för dem att utmärka sig genom sitt hållbarhetsarbetet. Nyckelintressenterna i denna 

industri ställer höga krav om detta ansvarstagande vilket resulterar i att företagen 

behöver anstränga sig i stor grad för att särskilja sig på marknaden. Våra resultat kan 

visa att endast en del modeföretag lyckats med att utmärka sig genom att utföra 

aktiviteter av filantropisk karaktär. Denna avvikelse är dock liten i jämförelse med allt 

annat hållbarhetsarbete som företagen rapporterar om. Införandet av hållbarhetslagen 

kommer också vara en faktor som leder till att det blir svårare och svårare för företag att 

särskilja sig på marknaden. Vi tror därför att CSR kommer fortsätta att genomsyras av 

symboliska motiv. Baserat på de krav och den medvetenhet som finns i samhället så är 

CSR-engagemang ett krav för modeindustrin, och kommer antagligen förbli ett krav för 

att de ska lyckas överleva på marknaden i framtiden. 
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8 Kritik & förslag till fortsatt forskning 

 

Kapitel åtta avser att förklara olika faktorer som behöver tas hänsyn till och beaktas i 

vår undersökning. Undersökningen utfördes med största möjliga noggrannhet men det 

kan ändå föreligga val och omständigheter som behöver göras medvetna och 

uppmärksammas. Kritiken till rapporten beror mestadels på tidsbegränsningen i 

arbetet. Därefter följer ett avsnitt som ger läsaren förslag till vidare forskning inom 

ämnet. 

 

 

8.1  Kritik 

Dumay och Cai (2015) diskuterar följderna av att ha begränsad materialtillgång. 

Konsekvensen kan bli i att rapportens resultat påverkas vilket i sin tur kan leda till 

felaktiga slutsatser. Denna rapport har endast analyserat modeföretagens 

hållbarhetsrapporter och dragit slutsatser därefter. Dumay och Cai (2015) påtalar att 

företag kan välja att utesluta delar av sitt CSR arbete av privata skäl. Informationen som 

utesluts kan ha varit av väsentlig betydelse för undersökningen. Lagen om hållbarhets-

rapportering trädde i kraft december 2016 och inte förrän 2018 kommer rapporterna 

tvingas att utformas efter den. Därför fanns det inga krav på vad hållbarhetsrapporterna 

skulle innefattas av, vilket kan vara en annan orsak till att företagen inte synliggjort hela 

sitt CSR-engagemang. Tidsbegränsningen i vår uppsats var anledningen till att vi endast 

analyserade företagens hållbarhetsrapporter och inte inkluderade annat material såsom 

finansiella rapporter, modeföretagens hemsidor eller uppförandekoder. Hade dessa 

andra informationskanaler inkluderats hade resultaten möjligtvis sett annorlunda ut. 

 

Den kritiska punkten i undersökningen är i synnerhet utförandet av kodningen och 

kategoriseringen. Att detta utförs med störst möjliga noggrannhet är av stor väsentlighet 

för att resultaten och undersökningens slutsats ska bli riktig och pålitlig. Vi var väl 

medvetna om att omsorg krävdes när vi påbörjade undersökningen och var därför ytterst 

noggranna vid kodningsprocessen upprättande. Omsorgsfullt förfarande tidigt i 

processen var därmed av stor väsentlighet för att vi skulle kunna generera pålitliga 
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slutsatser. Detta inkluderar utförandet av kodningsschemat, alla regler och 

kategoriseringen (Weber, 1990). En innehållsanalys är som Elo och Kyngäs (2008) 

nämner, inte ett linjärt tillvägagångssätt utan metoden är svår och komplex jämfört med 

andra tillvägagångssätt. Det blir därför lätt hänt att felkodningar görs vilket ytterligare 

påvisar hur viktigt det är att hela tiden vara medvetna och att analysen jämförs på ett 

noggrant vis (Elo och Kyngäs, 2008).  

 

Hållbarhetsrapporteringarna kan vara missledande från sanningen eftersom företag vill 

uppnå legitimitet för att försäkra sig om sin överlevnad. På så sätt kan viktig 

information uteslutas. Greenwashing (Bazillier och Vauday, 2014) är ett beteende hos 

företag som tillämpas för att skapa en bild utåt av att företaget är ansvarsfulla och att 

verksamheten tar hållbara beslut även om verkligheten egentligen inte ser ut så. Företag 

kan exempelvis framhäva aktiviteter i sina rapporter som de gjort av miljömässiga skäl 

men som är betydelselösa jämfört med miljöförstöringar som de också orsakat. 

Företaget gör detta för att styra samhällets fokus till det positiva engagemanget i hopp 

om att de negativa konsekvenserna blir obemärkta. Ifall detta är ett förfarande som 

modeföretagen åtar sig är svårt för oss att ta beslut om, eftersom vi endast granskade 

deras hållbarhetsrapporter. Vi kunde urskilja i ett flertal hållbarhetsrapporter att 

företagen beskrev CSR-mål som de inte lyckats uppfylla. Därmed kunde vi se att några 

av företagen även synliggjorde mål som inte gick som planerat och som de behöver 

arbeta hårdare med nästkommande år. Vi anser att detta kan tolkas som bevis för att 

företagen vill understryka och tydliggör att de inte tillämpar greenwashing. Dock är 

detta endast spekulationer och vi kan därför inte ta några beslut om företagen möjligtvis 

utför greenwashing genom att endast granska deras hållbarhetsrapporter. 

 

8.2 Förslag till framtida forskning 

Det första förslaget vi vill rekommendera till andra forskare är att bygga vidare på 

konceptet i vår undersökning. På grund av arbetets tidsomfattning var vi tvungna att 

begränsa undersökningen till att endast granska företagens CSR-rapporter, för att ha 

möjlighet att uppnå vårt syfte. Vi tror dock att undersökningen hade kunnat bli ännu 

mer pålitlig och intressant om även modeföretagens hemsidor, finansiella rapporter och 

andra källor granskades för att få en tillförlitligare bild av företagen och deras CSR-

arbete. Vi upptäckte nämligen att en del av företagen beskriver olika CSR-aktiviteter på 

deras hemsidor. Hemsidorna, men även de andra källorna, hade därmed kunnat tillföra 
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ytterligare information för att analysera och dra slutsatser angående företagens CSR. 

Om informationen som finns på hemsidorna och i hållbarhetsrapporterna 

överensstämmer, är ingen kunskap vi besitter men är något som hade kunnat forskas 

vidare om. 

 

Ytterligare en aspekt som vi funderade på redan innan uppsatsen tog sin början, innebär 

att undersöka olika branscher och analysera huruvida de skiljer sig eller liknar varandra 

angående CSR. Olika branscher innefattar annorlunda nyckelintressenter och olika 

påtryckningar samt att deras verksamhet har en annorlunda påverkan på samhället. Att 

undersöka varför olika branscher möjligtvis överensstämmer eller inte, tycker vi skulle 

vara ett väldigt intressant område att forska vidare om.  

 

Ett tredje område handlar om greenwashing som beskrevs i föregående avsnitt, 9.1 

kritik. Vi föreslår en undersökning om företag försöker skapa en förfinad visuell bild av 

sig själva där de synliggör enastående CSR-aktiviteter men mörklägger aktiviteter som 

resulterar i miljöförstöring eller oetiska handlingar av ännu större slag. Undersökningen 

kan tillgängliggöra information för konsumenter och andra intressenter för att förmedla 

vad som faktiskt försiggår i företagens verksamhet. Denna typ av undersökning hade 

kunnat utföras med inriktning på framförallt modeindustrin.Våra resultat i denna 

undersökningen kan nämligen användas för att jämföra resultaten som genereras från en 

utredning om greenwashing. Efterforskningen kan även genomföras på andra industrier 

än modebranschen. Detta för att kunna jämföra branscherna emellan och ta reda på om 

specifika branscher utför mer greenwashing än andra.  
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