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En bit in på det nya millenniet har Asien blivit världens handelscentrum när det gäller 

produktion av textil. Inte minst modeföretag i Skandinavien förlägger sin produktion i 

områden där utbildningsnivån är låg och där fabriksarbetarnas rättigheter förbises i jakten på 

dem lägsta priserna. Till de konsekvenser som de nya uppmärksammade globala 

marknadsvillkoren innebär, räknas konsumenternas intresse för fabriksarbetarnas rättigheter.  

Kundernas ökade krav och påtryckningar om att modeföretag ska ta socialt ansvar har varit 

och är en pådrivande kraft för textilföretagens sociala ansvarstagande, ett ansvarstagande mest 

känt under förkortningen ”CSR”.  Begreppet CSR står för Corporate Social Responsibility 

och handlar om hela företagets sociala, etiska och miljömässiga ansvarstagande. Denna 

uppsats ringar dock in studerade modeföretags ansvarstagande i produktionsländer inom det 

sociala och etiska området. Studien genomförs för att se hur modeföretag arbetar under vägen 

mot sina nedskrivna mål. I denna uppsats jämförs olika CSR strategier för två modeföretag: 

Gina Tricot och Varner-Gruppen AS. Till denna jämförelse kopplas även en litteraturstudie. 

Studien är således genomförd genom tillämpandet av en litteraturstudie och kvalitativa 

intervjuer. Slutsatsen presenteras ställt mot fem områden inom standarden ISO 26000. De sätt 

som företag kan arbeta med CSR på är många, men bland de skilda sätten kan centrala 

punkter plockas ut såsom vikten av att arbeta med den form av CSR aktivitet som är mest 

önskvärd hos lokalbefolkning i produktionsländerna, ett faktum som ska tas på största allvar 

då fabriksarbetaren är en av modeföretagens viktigaste resurser. Om inte den viktigaste.  

Nyckelord: CSR, socialt ansvarstagande, CSR-strategier, Code of Conduct, 

FN Global Impact, modeföretag 



Abstract 

 

English title:   Fashion with a social conscience - A comparative study of two 

                                           Fashion Company’s work with CSR-strategies                  

Swedish title: Mode med socialt samvete - En jämförande studie om hur två 
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Well into the new millennium, Asia has become the world trade center on the production of 

textiles. Not least, the fashion company in Scandinavia place production in areas where the 

education level is low and where the rights of the factory workers are overlooked in the 

pursuit of the lowest prices. With the new global market conditions, consequences have 

followed. The interest of consumers for factory workers' rights counts as one. Customer 

demands have created pressure on the fashion companies to place resources at CSR. The 

concept of CSR stands for Corporate Social Responsibility and involves the entire company's 

social, ethical and environmental responsibility. This paper focuses at fashion corporate 

responsibility in the production countries, in the social and ethical area to see how the studied 

fashion business actually works in reality to fulfill their written down goals. This paper 

compares different CSR strategies for two fashion companies: Gina Tricot and Varner-

Gruppen AS. There is a literature study connected to the comparison of the two fashion 

companies. The full study is by this conducted through the application of literature and 

qualitative interviews. The conclusion is set against five areas of the standard ISO 26000. 

There are many different ways in which companies can work with CSR, as the importance of 

working with the kind of CSR activity that is most desirable for the locals - a fact that should 

be taken seriously since the factory worker is one of the fashion company's most important 

resources. If not the most important. 

 

Keywords:  Cooperate social responsibility, CSR strategies, Code of  Conduct,  

  UN Global Impact, fashion companies                       



Förord 
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Inledning 

 

Problematisering 

 

Dagens globalisering har medfört att produktion och flertalet processer kopplade till den 

textila värdekedjan, har förlagts i olika länder. Det land och den fabrik som har kunnat 

erbjuda den lägsta produktionskostnaden och de bästa villkoren, har fått ta emot västvärldens 

beställningsorder (Crane 2008). 

 

Nordiska textilföretag köper ofta in från områden i Asien där utbildningsnivån hos arbetarna 

är låg och där de mänskliga rättigheterna förbises var dag. Det är inte ofta som ett 

modeföretag äger sina egna fabriker. Istället är produktionen placerad hos olika leverantörer. 

Skandaler, misshandel av djur samt fruktansvärda arbets- och levnadsförhållanden som 

uppmärksammats av media, har gjort konsumenter i Sverige och övriga delar av västvärlden, 

uppmärksamma på hur verkligheten ser ut. Påtryckningar från konsumenthåll har som en 

direkt följd blivit till den starkast pådrivande kraften för textilföretagens implicerande av 

aktiviteter kopplade till Corporate Social Responsibility, “CSR” (Crane 2008). Flera 

modeföretag engagerar sig i sina arbetares liv i helhet och engagerar sig i tiden efter avklarade 

arbetstimmar.  

 

Antalet leverantörer medför dock, tillsammans med faktorer såsom kulturella skillnader, 

svårigheter vid uppföljning av ställda krav. När en kontroll genomförs av textilföretagen är 

det tämligen enkelt för en leverantör att upprätthålla en fasad för dagen (Crane 2008). En 

annan del av förklaringen varför regler bryts, är för att hinna med alla beställningar och för att 

producenterna har flera modeföretag som kunder och härmed förväntas följa flera skilda 

uppförandekoder. Leverantören bryter kanske regler i rädslan att förlora en order? För även 

om textilföretagen säger sig vilja bidra till en rättvis handel så visar praktiken på andra 

aspekter. Många företag använder sig av CSR, men använder strategier utan substans, vilka de 

visar upp för konsumenterna. Och jakten på den lägsta produktionskostnaden fortsätter.   
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Syfte 

 

Syftet är att jämföra alternativa CSR strategier, med fokus på sociala och etiska aspekter, hos 

två modeföretag. 

 

 

Frågeställningar 

 

1.       Vilka CSR strategier, med tanke på den sociala och etiska aspekten, använder 

          modeföretag idag? 

2.      Vilka mål säger företagen att de har med CSR-arbetet?  

3.      Hur arbetar företagen för att nå målen?  

4.      Skiljer sig målen åt med tanke på sociala och etiska aspekter? 

 

 

Avgränsningar 

 

Denna studie fokuserar på de CSR aktiviteter som främst är anknutna till den sociala 

aspekten. Uppsatsen behandlar endast företagens CSR arbete i produktionsländer.  

Miljöarbete som en del av CSR behandlas inte, men nämns i en större kontext vid förklaring 

av CSR på det allmänneliga planet 

 

Lagar och standarder beskrivs övergripande för att skapa förståelse för området. Vidare är 

denna del begränsad till att enbart beskriva de centrala riktlinjer som finns uppsatta av EU och 

FN. Vi använder oss av ISO 26000 för avgränsning. Slutsatsen följer således denna standards 

beståndsdelar för CSR- arbete inom socialt och etiskt ansvarstagande. Detta innebär att 

studien behandlar fem av sju delar inom ISO 26000. De fem delar som studiens resultat 

relateras till är verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang och 

utveckling, goda verksamhetsmetoder samt arbetsförhållanden.  

 

Denna studie belyser hur intervjuobjekten i praktiken applicerar CSR strategier kopplade till 

den etiska och sociala aspekten. Vi undersöker därför hur företagen i undersökningen arbetar 
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med CSR. Vi beskriver och analyserar hur företagen tolkar ansvarstagande genom CSR ur en 

social och etisk vinkel. Vi berör även vad som kan göras inom detta fokusområde utöver det 

som lagen täcker, även om detta inte är den centrala beröringspunkten.  

 

Förkortningar 

 

BSCI  Business Social Compliance Initiative  

COC    Code of Conduct  

CSR   Corporate social responsibility 

FN   Förenta Nationerna 

GRI  Global reporting initative  

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development. 

ILO  International Labour organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Teoretisk referensram 

 

 

Att som företag ta socialt och etiskt ansvar genom CSR strategier 

 

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility, ett begrepp som används inom 

flera branscher och industriella områden för att beskriva företagens sociala ansvarstagande i 

samhället (Hassel 2008). CSR innebär att företag frivilligt införlivar socialt, etiskt och 

miljömässigt hänsynstagande i verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling. CSR är 

inget nytt påhitt; att agera ansvarsfullt och efter goda seder har länge varit en självklarhet för 

många affärsmän, enligt Cerne (2009). 

 

Begreppet CSR är stort och har ingen entydig definition, men har etablerat sig som ett 

begrepp som ofta bryts ned till tre huvudområden: socialt, miljömässigt och etiskt 

ansvarstagande (svenskhandel.se). Dessa huvudområden bryts i praktiken upp till mindre 

delområden där företag satsar resurser i form av tid och pengar på att klara sina mål. För att i 

sin tur nå målen inom respektive område sätts strategier upp, vilka visar på vilka sätt företaget 

ska jobba för att nå delmål och huvudmål.  

 

I praktiken handlar socialt ansvarstagande om att skapa nöjda medarbetare med en balans 

mellan jobb och fritid, att värna om mångfald och jämställdhet. Det handlar om 

samhällsengagemang, om donationer av andra slag än ekonomiska. Och det handlar om 

katastrofhjälp (Grankvist 2012). Etiskt ansvarstagande handlar i sin tur om värderingar samt 

uppföljning av eventuell uppförandekod. Vikten av att följa mänskliga rättigheter och att följa 

värderingar varje dag, går under benämningen ”etiskt ansvarstagande” (Grankvist 2012). 

Författaren menar vidare att även produktansvar kan sålla sig till det etiska området, och 

pekar på faktumet att ansvarstagande för en producerad produkt kan stärka ett varumärke och 

skapa ökad trovärdighet för företaget i fråga.  

 

Motiven som ligger bakom företags arbete med CSR skiljer sig åt. Ökad internationalisering 

och globalisering har förändrat förhållandena med omvärlden och CSR får härav ett allt större 

utrymme (Löhman och Steinholtz, 2003). En del modeföretag vill i denna verklighet arbeta 
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med CSR för att öka sin konkurrenskraft då arbete med socialt ansvar i affärsverksamheten 

kan innebära konkurrensfördelar, menar Urip (2010). Med rätt användning av CSR anknutna 

aktiviteter kan hållbara tillväxtmöjligheter säkerställas (Urip 2010). Andra modeföretag 

känner dock krav att implementera CSR på grund av yttre påtryckningar.  Faktum är att krav 

ställda från konsumenthåll har gjort konsumenterna till en av de starkast drivande krafterna 

bakom modeföretags implicerande av CSR (Crane 2008). 

 

 

Företagens lagstadgade ansvar, standarder och uppförandekoder 

 

Det finns en rad med regler inom CSR vad gäller socialt ansvar. Under den Europeiska 

kommissionens konferens I Bryssel den 22 maj 2012, togs fem standarder fram som idag är 

internationellt erkända (International standards 2012). De fem erkända standarderna är: 

Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines (OECD riktlinjer), 

Förenta nationernas (FN) Global Compact, Förenta nationernas principer om mänskliga 

rättigheter, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och standard ISO 26000.  

 

I en Code of Conduct, uppförandekod kan företag sammanställa sitt sociala ansvar genom att 

utgå från ovanstående fem standarder. Genom att härtill certifiera processer med hjälp av en 

tredje part ökar trovärdigheten i det arbete som ett företag bedriver inom olika områden, 

menar Löhman och Steinholtz (2003). 

 

 

OECD riktlinjer och FN:s Global compact 

 

Det globala ansvaret som multinationella företag bygger sina riktlinjer efter är OECD 

riktlinjer, vilka fokuserar på ekonomifrågor och frågor beträffande den sociala välfärden 

(Regeringen.se). En annan central riktlinje är FN:s Global Compact samt deras principer för 

företag och mänskliga rättigheter (Regeringen.se). FN: s Global Compact är ett strategiskt 

initiativ för företag som vill åta sig att anpassa sin verksamhet och sina strategier till principer 

inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessa riktlinjer är 

frivilliga rekommendationer för multinationella företag. 
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ISO 26000 

 

EU-kommissionens ISO standard 26000 är en av världens mest använda standarder för arbete 

med CSR. ISO 26000 delar in socialt ansvar i sju områden: Verksamhetsstyrning, mänskliga 

rättigheter, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling, goda 

verksamhetsmetoder, miljö samt arbetsförhållanden. ISO 26000 är en standard som fungerar 

som vägledning. Dess innehåll är inget krav och tillåter härmed olika tolkningar. Istället 

hjälper denna standard till att klarlägga vad socialt ansvar är, hjälper företag och 

organisationer att omsätta principerna i effektiva åtgärder. Den riktar sig till alla typer av 

organisationer oavsett verksamhet, storlek eller lokalisering (Iso.org).  

 

 

Code of Conduct 

 

Code of conduct eller på svenska; uppförandekod, är ett företags nedskrivna 

verksamhetsregler. Företaget kan efter sin värdegrund utforma en egen sådan kod som visar 

huruvida verksamheten ska bedrivas. Genom att anamma dessa koder har ett företag kontroll 

över viktiga delar av den textila värdekedjan, exempelvis över sina producenter. Code of 

Conduct ska överensstämma med reglerna i ILO (Löhman och Steinholtz 2003).  

 

 

ILO 

 

ILO är en av FN:s fackorgan som arbetar med sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organet 

är ägnat att ”främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga rättigheter och 

arbetsvillkor samt bedriva fredsarbete som är avgörande för välståndet” (Ilo.org). Till 

exempel ska medarbetare och leverantör inneha kunskap om den uppförandekod som de 

arbetar efter och de ska gå utbildning om denna. Uppförandekodens innehåll såsom hur 

anmälan till facket görs vid brott, är exempel på dokument som ska förklaras muntligt och 

översättas i det språk som talas av fabriksarbetarna. Detta ansvar ligger på det företag som 

köper in (Ilo.org). 
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Oberoende uppföljning 

Många företag har blivit medlemmar i organisationer som hjälper dem med inspektioner och 

granskningar. En av de mer kända bland modeföretag är Business Social Compliance 

Initiative (BSCI). Organisationen BSCI har en uppförandekod som syftar till att fastställa de 

värden och principer som medlemmarna strävar efter att genomföra i sina leverantörskedjor. 

Då flera företag tillsatt uppförandekoder utan efterföljningar har initiativ tagits från 

självständiga organisationer. Dessa har tagit fram effektiva och tillförlitliga kontroller för alla 

parter.  

Som ett ytterligare led i främjandet av hållbart arbete kan modeföretag och företag inom andra 

branscher använda sig av ramverk för hållbarhetsrapportering. Att följa ett ramverk uppsatt av 

en oberoende part ger företag säkerhet om att deras kontroller är relevanta och att dem arbetar 

med rätt form av uppföljning (Cerne 2009). Organisationen Global Reporting initiative (GRI) 

arbetar med frågor inom tre hållbara aspekter; miljömässiga, sociala och ekonomiska. GRI har 

utvecklat ett ramverk för hållbarhetsrapportering och uppmuntrar tillämpandet av 

hållbarhetsredovisning som ett sätt för organisationer att bli mer hållbara och bidra till en 

hållbar utveckling (Globalreporting.org).  

 

Då modeföretag säger att de kontrollerar sina leverantörer menar de ofta att de skickar en 

inspektör för ett fabriksbesök. Besöken kan vara både föranmälda och oanmälda och 

genomförs ofta för att se om exempelvis uppförandekoden följs samt om eventuella 

resterande krav är uppfyllda (Crane 2008).   

Principerna för oberoende kontroll enligt Fair Trade Center: 

 Organisationer och fackföreningar ska ha insyn i kontrollen. 

 Anställda och organisationer ska ges möjlighet att anmäla brott mot uppförandekoden. 

 Oannonserade och annonserade stickprovskontroller hos leverantörerna görs för att 

verifiera att företaget efterlever uppförandekoden.  

 I stickprovskontrollen undersöks också, på ett sätt som inte leder till trakasserier eller 

avskedande, de anställdas syn på situationen på arbetsplatsen (Fair trade center 2008). 
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Metod och material 

Denna studie har genomförts med en beskrivande litteraturstudie och genom kvalitativa 

intervjuer.   

 

 

Litteraturstudie 

 

Datainsamlingen har utförts genom att inhämta litteratur från en bred bas av källor, såsom 

från tidigare forskning och material tillhandahållet av oberoende organisationer och 

modeföretag. Litteratur i fokus för analys ligger på lika delar tidigare forskning och 

tillhandahållet material. 

 

Tidigare forskning har inhämtats från databasen Emerald Insight som är världens ledande 

vetenskapliga utgivare av tidskrifter och böcker inom näringsliv och förvaltning. Inhämtad 

information har kritiskt granskats innan sammanställning. Arbetsgången följer vedertaget 

arbetssätt som tillämpas vid litteraturstudier enligt Forsbergs och Wengström (2003). 

 

 

Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Vid sökning i databas har ett antal sökord använts på ett systematiskt sätt för att underlätta 

sammanställning av resultat och ringa in relevant tidigare forskning.  

 

Tabell nedan redovisar databaser och eventuella manuella sökningar.   

 

Databas Sökord Antal Träffar Valda källor 

Emerald Insight CSR + fashion 359 1 

Emerald Insight Social responsibiility 

+fashion 

5288 1 

 

Material som inhämtats från modeföretag och oberoende organisationer har analyserat och 

sammanställts på samma premisser som de vetenskapliga artiklarna. Analys av såväl tidigare 

forskningstext som tillhandahållet material, har i resultatet sorterats under fyra teman med 



9 

 

tillhörande underteman. Dessa teman var Proaktivt arbete, Kunskapslyft hos leverantörer, 

Filantropisk verksamhet samt Delmål och framtidsmål.   

 

 

Kriterier vid urval av källor 

 

Det centrala kriteriet vid urval av använda källor har varit tillförlitlighet och relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Primärkällor, det vill säga källor med empiriska vetenskapliga artiklar har i stor mån använts. 

På grund av relevans för studiens syfte och frågeställning har dock rapporter, dokument och 

granskningar gjorda av modeföretag och oberoende organisationer granskats. 

 

Vid urval av artiklar lästes först abstrakt och om innehållet passade denna studies syfte lästes 

resterande delar av artikeln utav bägge författare. För att få en så bred bild som möjligt har 

flera källor använts. Vid analys av dokumentens innehåll utformades nämnda fyra teman. Den 

artikeltext och det material som bedömdes svara till studiens syfte placerades under 

rubrikerna och skrevs ihop till en sammanhängande text.   

 

Intervju 

 

Intervjufrågorna är av kvalitativ karaktär i denna studie där semistrukturerade och 

ostrukturerade frågor har använts. Tillfrågade modeföretag har fått frågor av typen 

semistrukturerade, medan den tillfrågade oberoende organisationen har fått ostrukturerade 

intervjufrågor. Vid utformandet av intervjufrågorna har avgränsningen till fem av sju områden 

inom ISO 26000 tagits i beaktande.    

 

 

Semistrukturerade och ostrukturerade frågor 

 

En ostrukturerad intervju bygger på att respondenten får ett tema presenterat för sig och får 

frågor som går att tolka på flera sätt. Detta ger en mer öppen dialog mellan respondent och 
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forskare. En semistrukturerad intervju är något mer strukturerad och innehåller specifika 

frågor med eventuella följdfrågor. Frågorna behöver dock inte komma i ordnad följd utan kan 

tas upp för diskussion när i samtalet det lämpar sig (Bryman 2002). 

 

 

Öppnar upp för unik och komplex information 

 

Med den kvalitativa intervjutekniken tillåts intervjuobjektet att tala och tolka fritt. Andersen 

(1998) skriver att kvalitativa intervjufrågor sällan har fasta svarskategorier. Intervjufrågor av 

denna typ passar för denna studie, då uppfyllandet av studiens syfte kräver unik och komplex 

information frän intervjuobjekten. 

 

Den individuella erfarenheten är av stor innebörd för individens förståelse av världen och ges 

utrymme under en kvalitativ forskningsintervju (Kvale och Brinkmann 2009). Tillfrågade 

intervjuobjekt har bedömts inneha relevant erfarenhet inom CSR för att kunna ge underlag till 

uppfyllandet av studiens syfte. Intervjuobjekten har även bedömts ha utbildning som styrker 

att den personliga berättelsen och egna tolkningen är viktig, vilket motiverar vald metod. Det 

har bedömts vara relevant med en intervju av en oberoende part för att kunna gå utanför 

partisk information och skapa en djupare diskussion i ett större sammanhang. 

 

Undersökningspersoner och urval: 

Företag Gina Tricot Fair Trade Sverige Varner-Gruppen AS 

Respondent Marcus Bergman 

Anna- Karin Wårfors 

Elisabet Lim Vegard Krohn 

Neverlien 

Yrkestitel Hållbarhetschef 

CSR-chef 

Kundansvarig och 

produktchef 

CSR-manager 

Datum  2014-05-07/ 2014-05-14 2014-05-16 2014-05-21 

Intervjuform Personlig intervju/Mail Telefonintervju Mailintervju 

Intervjuteknik Strukturerad intervju Ostrukturerad intervju Strukturerad intervju 

 

Liksom vid sammanställning av artiklar och tillhandahållet material, sammanställdes 

respondenternas svar under ett antal teman i resultatdelen. När vi analyserade innehållet i 

intervjuerna utformade vi två teman eller rubriker som flertalet gånger berördes. Dessa teman 
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var Produktion och produktionsförhållanden samt samhälleligt ansvarstagande över 

laggränserna, redovisat under rubriken ”Hjälpa eller stjälpa”.  Anskaffad information som 

bedömdes svara till studiens syfte, placerades ut under rubrikerna.   

 

I slutsatsen vävs alla teman från såväl litteraturstudien som intervjuerna samman. 

Intervjufrågor och respondenternas svar har relaterats till de fem upptagna områdena inom 

standard ISO 26000.   

 

 

Presentation av intervjuobjekt 

 

Nedan ges en översiktlig presentation av de organisationer och företag som varit i fokus för 

denna studie. Först följer en beskrivning av Fairtrade Sverige, den organisation som står 

bakom produktmärkningen Fairtrade. Härefter ges en presentation av de modeföretag som 

varit föremål för de kvalitativt utformade intervjuerna.  

 

Fairtrade Sverige  

 

Fairtrade är en organisation med den gemensamma ambitionen att öka efterfrågan på 

fairtrade-märkta produkter, och att skapa en världshandel med rättvisa villkor. Fairtrade 

Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, vilka utformar kriterier och 

bygger stödfunktioner för producenter och anställda i länder med hög fattigdom. Kontroller 

utförs av Flocert som är ett oberoende internationellt certifieringsorgan. Fairtrade ämnar 

bidra till att ge producenter i länder med utbredd fattigdom möjligheten att skapa sig en trygg 

och hållbar tillvaro.  

 

 

Gina Tricot 

 

Gina Tricot är en svensk modekedja bestående av cirka 180 butiker, fördelat på fem 

marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Inklusive webbförsäljning når 

företaget i dag kunder i 28 länder över hela Europa. Målgruppen är kvinnor i alla åldrar.  
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Varner-Gruppen AS 

 

Varner-Gruppen AS är en norsk koncern med klädbutiker. Varner-Gruppen ägs och styrs av 

familjen Varner genom diverse aktiebolag och uppträder under olika butiksnamn såsom Bik 

Bok, Carlings, Cubus och Dressmann.  Utöver i Norge, har gruppen butiker i Sverige, 

Finland, Tyskland, Island, Lettland och Polen.  

 

 

Tillvägagångssätt   

 

Sammanställda texter från intervjuer genom möte, telefon- och mailintervjuer har lästs ett 

flertal gånger av författarna var för sig för att erhålla en helhetsbild och skapa förståelse av 

texten. Det omfattande datamaterialet från intervjuer och litteraturstudie sammanställdes 

under arbetsgången under preliminära huvudteman. Dessa teman skiftade form under 

arbetsprocessen. Rubriker stryktes, ändrades om eller slogs samman. För att bibehålla en 

helhetsbild, återgick bägge författare till att läsa hela intervjuer och delar av litteratur under 

hela sammanställningen. Beskriven arbetsgång följer Dahlbergs (1997) riktlinjer vid analys 

där vikten av att gå från helhet till delar och tillbaka igen belyses som centralt vid kvalitativ 

analys.  I ett sista skede utkristalliserades färdiga huvudteman och rubriker fastställdes.  

 

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Då denna studie har genomförts har vi beaktat forskningsetiska principer såsom 

öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet (Kvale 

och Brinkmann, 2009) 

 

Var intervju förleddes av en presentation av ändamål och syfte, antingen över mail eller över 

telefon. Detta gjordes för att ge respondenterna möjlighet att välja tid för intervju, samt 

framföra önskemål om att få se intervjufrågor i förväg, alternativt läsa resultat innan 

uppsatsen publiceras.  
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Risken att respondenterna skulle hamna i beroendeställning bedömdes som minimal, då ingen 

av författarna har haft anställning vid tillfrågade modeföretag eller har band till de samma. Vi 

framförde ett önskemål om att de tillfrågade skulle svara i egenskap av sina arbetsroller och 

publiceras i uppsatsen med namn, yrkestitel och företag. Närmare eventuell integritet skyddas 

och finns inte att tillgå i uppsatsen.  

 

Insamlad data har enbart använts för att uppfylla studiens syfte och till det ändamål som 

angivits till respondenterna. Uppsatsen svarar på hur intervjuobjekten använder olika CSR-

strategier. Genom litteraturstudien och genom att utöka denna till att omfatta både 

intervjuobjektens material och tidigare forskning, har vi strävat mot att öka validiteten 

ytterligare.  
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Resultat 

 

Resultatdelen är uppdelad i två delar där del 1 enbart bygger på intervjuerna med de två 

modeföretag som undersökts. Efterföljande del bygger på resultatet från litteraturstudien. 

 

Resultatet är indelat efter teman. Varje tema har en egen rubrik. Alla intervjusvar som är 

kopplade till samma frågeställning eller frågeställningar har sorterats under samma rubrik. 

Likaså har resultatet från litteraturstudien sorterats i teman under delen för litteraturstudien. 

De teman som framsållats ur intervjudelen samt ur litteraturstudien, kopplas i 

resultatdiskussion samman med såväl varandra som med den teoretiska referensramen.    

 

 

Del 1: Intervju 

Respondenternas svar har sorterats under två teman. Under varje rubrik har respondenternas 

olika framkomna strategier inom CSR för socialt och etiskt ansvarstagande samlats.  

 

 

Med fokus på produktion och produktionsförhållanden 

 

Både Gina Tricot och Varner-Gruppen AS pratar mycket om förhållandet produktion - 

leverantör som ett viktigt fokus vid arbetet med CSR frågor inom det sociala och etiska 

området.  

 

Varner-Gruppen lägger huvudfokus på produktionen av produkter och nämner dem lokala 

kontoren som en viktig faktor för att behålla ett fungerande förhållande med producenter i 

andra länder, idag och i framtiden. Varner-Gruppen äger ingen egen fabrik, utan inhandlar 

produkter från producenter i Asien och Europa.   

 

”Vårt hovedfokus er på produksjonen av våre produkter. Vårt viktigste redskap i 

arbeidet med å sikre gode forhold i produksjonen er våre lokale kontorer i det 

som er våre hovedmarkeder (Kina, Bangladesh, India og Tyrkia).” Vegard 

Krohn Neverlien, Varner-Gruppen AS 
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Vegard Krohn Neverlien pekar på vikten av att ha lokala kontor för att hålla sig ajour och ingå 

avtal med rätt leverantörer. I och med de lokala kontoren menar Vegard att de när som helst 

kan gå ut i produktionen och kontrollera. Vidare kan de hjälpa sina leverantörer på plats för 

att genomföra förbättringar om så behövs, fortsätter han.  

”Gjennom våre folk lokalt kan vi sørge for at vi inngår samarbeid med de 

riktige leverandørene, vi kan reise ut i produksjonen når som helst for å sjekke 

at den foregår på en bra måte, og  vi kan hjelpe våre leverandører on-site til å 

gjennomføre forbedringer der det behøves”.  Vegard Krohn Neverlien, Varner-

Gruppen AS 

Även Gina Tricot understryker värdet av att använda sig av lokala aktörer.  

”Ett problem vi har är att vi inte alltid finns på plats, det gör en lokal aktör. 

 Kontinuitet är ngt som är viktigt o som en lokal aktör kan stå för”. Anna-Karin 

Wårfors, Gina Tricot 

Gina Tricot jobbar med CSR och hållbarhetsfrågor under arbetet “The good project”. The 

Good Project har funnits i 2 år. De anställdas arbete inom gruppen täcker det mesta kopplat 

till hållbarhet genom den textila värdekedjan, från uppförandekod till skötselråd. The Good 

Project marknadsförs genom ett flertal utspridda kapslar över året då projektet ges en mer 

fokuserad plats. Gina Tricot ser det som en självklarhet att jobba hållbart på ett naturligt sätt 

och strävar hela tiden efter att jobba som en ansvarsfull aktör på den globala marknaden. 

”Det är ju inte så att någon tvingar oss att arbeta med CSR frågor och 

hållbarhet, vi vill det själva.” Marcus Bergman, Gina Tricot 

Gina Tricot jobbar med ”The Good Project” efter en hållbarhetsplan som sträcker sig över 15 

år. Denna plan bryter de ner i delmål i tid om 5 år. 

”Operativt bryts 15 års planen ner i tid om 5 år, ytterst handlar det om 

varumärkets upprätthållande”. Marcus Bergman Gina Tricot 

Gina Tricot använder sig av en strategi de har utformat där mål för antalet leverantörer samt 

deras BSCI status återfinns.  
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”Vi har en hållbarhetsstrategi som bla innehåller produktion/leverantör… Den 

innehåller bland annat mål för antal leverantörer och deras BSCI status”.  

Anna-Karin Wårfors, Gina Tricot 

Även Varner-Gruppen använder sig av styrande dokument. Vegard Neverlien Krohn nämner 

företagets Code of Conduct som ett viktigt inslag för att skapa bra förhållanden mellan 

producent och leverantör. 

”Viktige deler av vår strategi er samlet i vår Code of Conduct” Vegard Varner-

Gruppen AS 

Elisbet Lim på Fairtrade Sverige säger att en uppförandekod inte har någon större praktiskt 

effekt utan uppföljning.  

”Själva dokumentet, Uppförandekoden, har ingen större praktisk effekt utan

 oberoende uppföljning.” Elisabet Lim, Fairtrade Sverige   

 

 

Hjälpa eller stjälpa 

 

Både Gina Tricot och Varner-Gruppen AS ställer sig frågande till hur mycket ansvar de ska ta 

för fabriksarbetarna efter arbetstid.  

 

Varner-Gruppen ser att huvudfokus är på arbetarnas arbetsplats, och till viss del hur de tar sig 

till och från arbetet. Varner-Gruppens främsta mål är att alla produkter dem säljer produceras 

under goda sociala och miljömässiga förhållanden, berättar Vegard.  

Vegard Kron Neverlien förklarar vidare att sovsalar är vanligt förekommande i anslutning till 

kinesiska fabriker eller att arbetarna ofta bor i anslutning till fabrikerna. Varner-Gruppen 

bevakar dock villkoren för dessa bostäder.  

 

”I Kina hvor "dormitories" er vanlig og hvor arbeidere noen ganger bor i 

nærheten av, eller i tilknytning til fabrikken så er forholdene av disse bostedene 

en del av det vi følger opp i vårt arbeid”. Vegard Krohn Neverlien 

 



17 

 

Marcus Bergman på Gina Tricot menar att det är utanför fabrikerna som de sociala problemen 

finns och menar att arbetsförhållandena på fabrikerna efterlevs. Han ställer sig själv frågande 

till hur långt Gina Tricot egentligen bör gå som företag i sitt arbete med att förbättra för 

fabriksarbetare efter arbetstid. Han menar att det behöver undersökas vilka positiva och 

negativa effekter det har för lokalbefolkningen om ett företag blandar sig i för mycket i tiden 

efter arbetstid. 

 

”Det är utanför fabrikerna som problemen är. Vi genererar arbetstillfällen och dessa länder 

närmar sig västerländska samhällen, vilket är positivt. Det vore intressant att kolla över hur 

långt man egentligen ska så att säga hjälpa till”.  Marcus Bergman, Gina Tricot 

 

Elisabet Lim på Fairtrade Sverige är av en tydlig åsikt.  

 

”Det finns inga gränser för vad företag ska eller bör göra. Företag kan gå 

tillbaka hela vägen till bomullsfälten . En del företag är duktiga det är svårare 

ju större företag det är, och såklart de mindre företagen har också helt andra 

förutsättningar. H&m har såklart svårare att gå hela vägen.”Elisabet Lim 

Fairtrade Sverige  

 

Anna-Karin på Gina Tricot förklarar att Gina Tricot inte äger sina egna fabriker, men att de 

liksom Varner-Gruppen ser ett ansvar i att jobba för en bra och säker arbetsmiljö. Anna-Karin 

berättar även om det större sociala ansvar Gina Tricot tar idag.  

 

”Vi äger inte fabrikerna så det är inte våra anställda… Indirekt har vi ett 

ansvar även för familjesituationen… En sak som vi gör och som vi tycker är bra 

är förskolorna som vi driver med Unicef.  Att ge barn möjlighet till utbildning är 

bra!” 

 

Inte heller Varner-Gruppen äger sina egna fabriker, men ser det som sin uppgift att ta det 

samhällsansvar som de lokala myndigheterna inte tar, även om lagen inte säger att de är 

tvingade. Vegard, Varner-Gruppen, menar att de ställer upp för sina arbetare helt frivilligt.  

 

”Det samfunnsansvar vi tar i produksjonen av våre varer er rent juridisk set 
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ikke pålagt oss, og vi gjøres frivillig. Vi har ikke noe juridisk ansvar for 

arbeiderne i produksjonen, men vi mener at arbeiderne de er så viktige for oss 

at vi ønsker å ta et ansvar for at de har det trygt og godt.” Vegard Krohn 

 Neverlien 

 

Varner-Gruppen och Gina Tricot tillämpar i viss mån kontroller genom tredjepart och 

samarbetar med olika organisationer för att exempelvis erbjuda kompetensutveckling för sina 

producenter.  Vegard menar att hjälp från tredje part ibland kan vara nödvändigt för att ges 

tillgång till nätverk som det egna företaget inte har tillgång till eller för att den tredje parten 

kan inneha specialistkunskap inom ett visst område.  

 

”I tillegg gjør vi også inspeksjoner gjennom tredjeparter, og samarbeider med 

ulike organisasjoner som kan bidra med kompetanseheving for våre 

produsenter.” Vegard Krohn Neverlien 

 

 

Del 2: Litteraturstudie 

 

Proaktivt arbete 

 

I en studie av Elisa Arigo (2012) analyserades det amerikanska modeföretaget Gap Inc. 

Studien visade hur företaget med en effektiv CSR strategi lyckades ändra fientliga relationer 

med samarbetspartners och intressenter. De CSR strategier som implementerades förvandlade 

modeföretaget från att vara reaktivt till att bli proaktivt, vilket gjorde det möjligt för Gap att 

bli ett av världens ledande globala varumärken (Arigo 2012).  

 

Gap Inc införde en förbättrad produktivitet tillsammans med en minskning av 

energikostnaderna, vilket resulterade i nöjda medarbetare (Arigo 2012). Genom att noga 

identifiera och hålla sig uppdaterade med vilka sociala frågor som var mest aktuella i 

produktionslandet, kunde Gap prioritera rätt och genomföra de aktiviteter som lämpade sig 

bäst. Härmed stärkte Gap Inc relationerna med leverantörer och samarbetspartners: de blev 

ett" bra företag " i arbetarnas ögon (ibit).  
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Elisa Arigo pekade på att The Gap implicerade en företagskultur där ledningens ansvar 

delades upp i mindre områden. Tack vare implementerade CSR strategier erhöll Gap Inc 

större förutsättningar att attrahera kvalificerade medarbetare och de kunde behålla samma 

leverantörskedja eftersom bättre arbetsförhållanden garanterades. Detta visade sig bidra till 

företagets socialt hållbara rykte.  

 

Ett företag bör både ha en finansiell bas och en bas som vilar på att besluten utgår från 

samhälleligt ansvarstagande, framkommer i en studie skriven av Patsy Perry och Neil Towers 

(2012). Med samhälleligt ansvar som bas kan uppföljningar göras för att se hur väl 

förväntningarna på samarbetet har uppfyllts hos de viktigaste aktörerna skriver författarna.  

 

 Fabriksarbetaren som nyckelresurs 

 

I studien av Perry och Towers bekände alla de större företag som undersöktes, att arbetarna 

var den mest uppskattade resursen i verksamheten (Perry & Towers 2012). 

 

God standard för socialt ansvarstagande visade sig bidra till arbetaren välfärd och ledde till 

produktiva, effektiva och engagerade medarbetare som i sin tur bidragit till företagets 

framgång och hållbarhet. Studien visade att arbetare betraktades som en viktig organisatorisk 

tillgång och att investeringar i mänskliga resurser samt omsorg om arbetstider och villkor var 

viktigt. Studien visade att arbete med CSR - frågor förbättrade anställdas produktivitet och 

engagemang.   

En viktig förutsättning för långsiktiga förbättringar av arbetsvillkoren bygger på förtroende 

mellan leverantörer och kund. Gina Tricots egna besök hos leverantörer är föranmälda, delvis 

på grund av deras arbete med att skapa detta förtroende samt för att säkerställa att de som de 

önskar träffa verkligen finns på plats hos leverantören (Ginatricot.se). Revisioner görs också 

vid föranmälda datum av samma anledning som ovan, plus att det dessutom är ett omfattande 

revisionsfrågeformulär med över 400 frågor som ska besvaras. Många av frågorna kräver 

bakomliggande dokumentation och för att säkerställa att alla dokument finns tillgängliga är 

det nödvändigt med föranmälda besök. Det sker också oanmälda besök, särskilt vid misstanke 

om att något är fel (Gina Tricots uppförandekod 2009) 
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Uppförandekoden – ett viktigt verktyg 

 

Varken Gina Tricot eller Varner-Gruppen AS äger egna fabriker (ginatricot.se, 

varnergroup.no). Gina Tricot baserar all handel med leverantörer på en uppförandekod som 

reglerar arbetsförhållanden och miljö. Bakgrunden till dessa uppförandekoder är i enlighet 

med en rad internationellt erkända avtal såsom FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffandet av all slags 

diskriminering mot kvinnor, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag. Gina Tricot följer bland mycket upp att arbetsplatsen är säker. Vid kontrollerna kollas 

säkerhetsutrustning, brandskydd, tillgång till toaletter och rent vatten. Även rätten till 

föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar finns med i Gina Tricots uppförandekod.  

 

Varner-Gruppen har upprättat en uppförandekod som definierar etiska normer för sina 

affärsmetoder. Uppförandekoden gäller för varje aspekt av företagets arbete och är tillämplig 

för alla deras leverantörer, underleverantörer, egen personal och andra affärspartners som gör 

affärer med Varner–Gruppen. Varner kräver av externa varumärken och leverantörer att dem 

följer deras uppförandekod. 

 

 

Kunskapslyft hos leverantörer.  

 

I studien av Perry & Towers (2012) framkommer det att fabriker gör en hel del av företagens 

sociala ansvar, helt på egna initiativ: de har egna utbildningscentra, vårdcentraler för byborna, 

ibland skär de tygen till byarna för att skapa en morot att bygga egna företag, de konstruerar 

skolor, tempel, kyrkor.  

 

Filantropisk verksamhet 

Gina Tricot har i olika projekt engagerat sig i barn och unga. I Bangladesh har det varit 

särskilt viktigt för dem att välja ett projekt med jämställdhet som övergripande mål (Gina 

Tricot). Bangladesh är ett av Gina Tricots leverantörsländer. Därför blev landet ett naturligt 
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val för ett omfattade projekt i samarbete med UNICEF (gina tricot.se). Projektet är helt och 

hållet finansierat av Gina Tricot och är planerat att fortlöpa under sex år. Det framkommer i 

litteraturstudien att detta är en insats riktad mot nästa generations kvinnor i Bangladesh. 

 

Delmål och framtidsmål 

 

Gina Tricot skriver att implementerandet och säkerställandet av uppförandekoden är en 

långsiktig process. Gina Tricot eftersträvar en aktiv dialog och ett gott samarbete med sina 

leverantörer. Företagets mål är att tillsammans med leverantörer nå en säker och bra 

arbetsmiljö för de som producerar deras produkter (Gina Tricot uppförandekod, 2009).  

 

Varner-Gruppen AS:s mål är att kombinera sunda affärsverksamheter med socialt och 

miljömässigt ansvar (Supplier Requirements Manual 2014). I studerade dokument framhålls 

socialt och miljömässigt ansvar som en grundläggande värdering för Varner-Gruppen. I 

litteraturstudien där Varner-Gruppen stod i centrum ringas ett antal strategier fram. Företaget 

vill Ständigt stärka dina insatser för att förbättra arbets-och miljöförhållanden i sin 

leverantörskedja. Företaget utvärderar och mäter social efterlevnad för och allt fler fabriker. 

Vidare strävar de efter att öka antalet genomförda och validerade förbättringsåtgärder i 

fabriker, att öka krav och skapa bättre uppföljning av råvaror av animaliskt ursprung. 

Dessutom vill de öka hela organisationens kunskap om etisk handel och miljö (Supplier 

Requirements Manual 2014, Member Reporting 2013) 

 

 

 Hur arbetet praktiseras 

Gina Tricot arbetar bland mycket med de verktyg som BSCI tillhandahåller i form av 

revisioner, utbildningar och erfarenhetsutbyten. Grunden i uppföljningen är BSCI:s 

uppförandekod och den är också grundläggande i de avtal som Gina Tricot skriver med sina 

leverantörer.  

 

Varner-Gruppen har sedan 2003 varit medlemmar i Ethical Trading Initiative Norge (IEH) 

och de har satt upp ett antal grundpunkter från vilka deras strategier utgår ifrån.  Företaget 
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strävar efter engagemang i företaget och dess leverantörskedja, de bedömer risker i 

försörjningskedjan och de anpassar inköpsmetoder. Vidare strävar de efter förbättringar i 

leveranskedjan inom produktutveckling och val av råmaterial, att stärka medvetenheten och 

föra bättre dialog (Member Reporting 2013).  

 

Resultatdiskussion 
 

Marcus Bergman, Gina Tricot säger i vår intervju med honom att ingen har tvingat Gina 

Tricot att jobba med Corporate Social Responsibility. Han framhåller att detta är något som 

företaget har valt självmant. Även Vegard Krohn Neverlien, Varner-Gruppen AS berättar om 

företagens egna åsikter som en drivkraft bakom sätten, strategierna, att arbeta med CSR inom 

det etiska och sociala området.  

 

Löhman och Steinholtz (2003) skriver dock om hur ökad internationalisering och 

globalisering har förändrat förhållandena med omvärlden, hur CSR här får ett allt större 

utrymme. Och hur företagen måste växla mellan detaljseende och helhetsförståelse. Dem 

internationella kriserna som en global marknad har medföljt uppmärksammas med 

upprörande rubriker i media. Rubriker som företagen helst duckar för. Frågan är därför om 

inte Marcus Bergman och Vegard själva väljer att framhålla CSR - arbete som något dem valt 

att implicera på eget bevåg? Men i själva verket görs det för att dem måste? 

 

Det framkommer i den teoretiska referensramen att det är konsumenternas påtryckningar som 

är den starkast drivande kraften bakom företags implicerande av CSR. Man kan däremot se 

det ur en annan vinkel och förklara såväl Varner-Gruppen som Gina Tricots intresse av CSR 

strategier med att dem ser en möjlighet att ta marknadsandelar, kanske i och med 

konsumenternas ökade intresse för socialt ansvarstagande. Det verkar vara en kombination 

som i viss mån kan härledas till det klassiska förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Urip 

(2010) menade på att hållbara tillväxtmöjligheter kan säkerställas med rätt användning av 

CSR anknutna aktiviteter.  

 

De två undersökta företagen har i hög utsträckning implicerat CSR arbete i sin 

produktionskedja. De tycks göra det med ambitionen att göra en insats för mer än bara 
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arbetsplatsen. Den etiska och sociala aspekten verkar hänga väl samman, kanske inte så 

konstigt när man tänker efter. Attityder som sätts genom etiska regler på en arbetsplats kan 

och bör kanske skapa en rullande effekt utanför arbetsplastens väggar och sprida etiska regler 

i samhället i stort. Det är kanske det som är det egentliga målet med CSR, målet som inte är 

nedskrivet men som ger den större effekten på samhället? Påtryckningarna kom som sagt från 

vanliga människor i västvärlden, konsumenterna, och sprids genom arbetsplastens väggar till 

vanliga människor i produktionsländerna. På det sättet skapar etiska regler sociala positiva 

konsekvenser. Den etiska och sociala aspekten når i slutändan ett förenat mål.      

 

Elisa Arigo har i sin studie om Gap Inc ringat in vikten av att lyssna på sina fabriksarbetare 

och fokusera rätt med sina CSR strategier. Även Gina Tricots Marcus Bergman berättar att de 

lyssnar på fabriksarbetaren och att Gina Tricot följer en hållbarhetsplan om 15 år. Denna plan 

delar de upp i områden och på olika personer med specialistkunskap. Arbetet som Gina Tricot 

bedriver i samarbete med UNICEF visar på att dem vill lyssna och fokusera rätt. Studien visar 

att företagen arbetar med både huvudmål och delmål. CSR-arbetet är ett ständigt pågående 

arbete med de fundamentala delarna för ett rättvist och fungerande samhälle. Arbetet tycks 

handla om insatser för att försäkra en god grundnivå. Även om företagen framhåller mål som 

syftar till bättre arbetsförhållanden och nämner konkreta mål inom de 5 områden av ISO 

26000 som vi har undersökt, så fastnar Marcus Bergmans uttalande om att det ytterst handlar 

om varumärkets upprätthållande. För det är väl så och det måste väl vara så? Varumärkets 

upprätthållande går alltid först.  

 

Hur upprätthåller man då ett varumärke? Genom att bedriva affärer med gott samvete verkar 

det som. Varner-Gruppen AS och Gina Tricot pekar på vikten av att upprätthålla goda 

relationer med sina producenter. Gap förbättrade produktiviteten genom att lyssna och skapa 

goda relationer. Anna-Karin Wårfors liksom Vegard Krohn Neverlien ser dem lokala 

aktörerna och lokala kontoren som en värdefull tillgång. Anna-Karin Wårfors säger i intervjun 

att kontinuitet är något som är viktigt och som en aktör kan stå för.  

 

I litteraturstudien framkommer det att det är viktigt att utbilda fabrikerna och berätta vilka 

villkor som gäller. Varner-Gruppen ser det som en viktig del i arbetet med CSR att göra 

arbetarna uppmärksamma om vilka rättigheter de har och värnar om rätten att ingå i 

fackförbund. Men när vi i intervjuerna börjar beröra ansvarstagande över de lagar och 
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riktlinjer som finns uppställda och frågar om arbetarnas balans mellan fritid och arbetstid 

duckar respondenterna för konkreta exempel. Marcus Bergman ställer sig frågande till var 

gränsen för ansvarstagande går. Anna-Karin Wårfors framhåller dock samarbete med Unicef 

om skolorna, som ett konkret exempel. Kanske hade de kunnat ge fler indirekta exempel med 

bättre uppföljning av effekterna från de etiska reglerna? Elisabet Lim på Fairtrade Sverige 

menade att det inte finns några gränser för hur mycket ett modeföretag ska och kan involvera 

sig i sin anställdes vardag. Vi frågar oss: Finns det verkligen inte det? Liksom CSR sätter 

gränser för hur nära en människa ska komma sin arbetsplats borde det kanske finnas gränser 

för hur nära en arbetsplats bör komma en människa efter arbetstid?   

 

Den teoretiska referensramen säger att det är viktigt att ha en balans mellan fritid och jobb.  

Frågan är hur mycket hänsyn Varner Gruppen AS tar egentligen när de låter sina arbetare sova 

i sovsalar? De säger själva att deras fokus ligger under arbetarnas arbetstid. På ett sätt 

erkänner de att de inte tänker den extra vändan på vilka konsekvenser fritiden spenderad i en 

sovsal kan medfölja Det är kanske långt till jobbet, arbetaren sparar pengar och det sparar tid. 

Varner ser som att det gynnar, men tar man stöd i tidigare forskning kan det hävdas att 

gränserna som skapas mellan arbete och fritid är diffusa.  

 

Både Gina Tricot och Varner-Gruppen arbetar efter egna uppförandekoder. Bägge 

respondenter använder sig i sin tur av såväl egen uppföljning samt kontroller av oberoende 

part för att se till att målen nås. Elisabet Lim menar att en Code of Conduct är meningslös 

utan uppföljning. Elisabet Lim tycker som nämnt att det inte finns några gränser för hur långt 

företagen ska eller kan gå i sitt ansvarstagande. Kanske finns ett frö till svaret i detta och 

föregående stycke. Varför inte undersöka på vilka sätt de etiska reglerna som återfinns i 

uppförandekoden skapar en rullande effekt för det närliggande samhället? Kanske är detta ett 

naturligt första steg att ta mot ytterligare ansvarstagande.   

 

 

 

Förslag på vidareforskning 

 

Det vore intressant att göra en omfattande fallstudie för att försöka urskilja om man kan se 

mönster i var modeföretag sätter gränserna för det samhälleliga ansvarstagandet. I denna 
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studie studeras modeföretag i rollen av kunder till producenter och huruvida de kan förbättra 

fabriksarbetarnas villkor. Det vore därför mycket intressant att vända på perspektivet och 

undersöka vad producenterna gör och även själva kan göra för sina fabriksarbetare i det egna 

landet.  En annan idé som har uppkommit är att studera två eller flera modeföretag som 

använder sig av samma fabrik men olika uppförandekoder, och undersöka vilka eventuella 

konsekvenser detta innebär för fabriksarbetarna. 

 

 

Slutsats 

 

I vår studie framkommer det att den sociala och etiska aspekten är väl sammanflätade. Dessa 

två vinklar, från vilket ett problem kan analyseras ifrån, mår därför bäst om de smälter 

samman vid ett praktiskt åtgärdsutförande.   

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra olika alternativa CSR strategier för två modeföretag. De 

frågeställningar som vi har arbetat med under forskningens gång är: 1. Vilka CSR strategier, 

med tanke på den sociala och etiska aspekten, använder modeföretag idag? 2. Vilka mål 

säger företagen att de har med CSR-arbetet? 3. Hur arbetar företagen för att nå målen? 

Skiljer sig målen åt med tanke på sociala och etiska aspekter? Den sista frågan diskuteras 

mycket i resultatdiskussionen och en sammanfattande slutsats drogs i inledningen av detta 

avsnitt. Svar på denna fråga återfinns ändock även i några av de nedanstående 

underrubrikerna.   

 

För att uppnå syftet och frågeställningarna har vi i vår uppsats valt att utgå från ISO 

standarden 26000. De fem områdena som tas upp är: verksamhetsstyrning, mänskliga 

rättigheter, arbetsförhållanden, samhällsengagemang och utveckling samt goda 

verksamhetsmetoder. Frågeställningarna besvarar var och en under varje underrubrik i en 

löpande text, och i den ordning som forskningsfrågorna är ställda enligt ovan.  

 

 

Verksamhetsstyrning 

 

Vår studie visar att respondenterna arbetar mycket med förhållandet mellan producent och 
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företag. Det är viktigt att ha ett kontinuerligt samarbete. För att skapa starka band mellan 

företag och producent krävs kontinuitet och förståelse för allas parters handlingar. 

Kommunikation är a och o. 

 

De mål som företagen har kopplade till detta arbete är långsiktigt där de satsar på uppföljning, 

upprätthållande av god kommunikation och skapa ett långsiktigt samarbete.  Utifrån 

slutdiskussionen urskiljs ett mönster om att det anses gynna företaget att dela upp de anställda 

i olika grupper med ansvar för olika strategier inom CSR. För att tillämpa rätt strategier och 

sätta in relevanta resurser, visar vår studie på vikten av ett noggrant genomfört förarbete med 

följden att delmål och mål sätts upp. Att alla kan sitt eget område och kan bidra till 

utvecklingen i företaget underlättar kommunikationen mellan alla parter. 

 

Mänskliga rättigheter 

 

Alla de undersökta företagen använder sig av uppförandekoder där de ser till att de mänskliga 

rättigheterna står i fokus. Målet är att uppförandekoderna hålls och att dem ska finnas 

tillgängliga på det språk som talas i fabriken. Det finns även mål om att utbilda alla 

fabriksarbetare och arbetsledare samt ägare av fabrik om vad uppförandekoden finns till för 

och vikten av att den efterlevs.   

 

När uppförandekoder skrivs tar företagen hänsyn till konventioner inom FN och andra 

internationella förbund såsom OECD. De erkända riktlinjerna, standarderna och 

uppförandekoderna är byggda utifrån EU-och FN:s lagar och principer. I dessa lagar och 

regler beskrivs de mänskliga rättigheterna som ett av de största områden att lägga ner tid på. 

Uppföljningar bedrivs gärna och med fördel av en oberoende part. Detta skapar säkerhet och 

ett gott socialt samvete hos modeföretagen.  

 

Vår studie visar på att arbetaren är en ovärderlig resurs, att balans mellan arbete och fritid är 

viktigt och att modeföretag tjänar på att investera i tiden efter arbetstid i viss mån, så länge de 

gör det rätt och där lokalinvånarna uttrycket ett behov. Att bara köra på med egna CSR 

strategier är inte en fördel för varken förhållandet mellan lokala aktörer och modeföretagen 

eller för förhållandet mellan fabriksarbetarna och modeföretagen. Genom de etiska reglerna 
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skapas en social verklighet med en bra levnadsstandard.    

 

 

Samhällsengagemang och utveckling 

 

Vi har fått bekräftat att globala företag ser det som sin skyldighet att agera ansvarsfullt och 

arbeta hållbart. Gina Tricot, Varner-Gruppen AS och The gap jobbar med Code of conduct, 

vilket visar på deras intresse av att främja de sociala aspekterna. Både Gina Tricot och 

Varner-Gruppen tillämpar samhällsorienterade aktiviteter frivilligt, dock på olika sätt. Att 

utbilda sina anställda i produktionsländerna får inte prioriteras bort, de anställda har rätt att 

förstå den Code of conduct de förväntas arbeta efter. Målen och arbetssättet liknar till stor del 

dem under ”Mänskliga rättigheter”. Men härtill adderas även arbetet som Gina Tricot bedriver 

i samarbete med UNICEF. Samarbetet av sådana slag där skolor byggs är en långsiktig viktigt 

investering som företagen gör för sina produktionsländer. Det finns ingen tidsgräns på sådana 

samarbetet, bara strävan om att engagera sig i liknande projekt. 

 

Goda verksamhetsmetoder 

 

Utifrån resultatet från vår egen forskning har vi kommit fram till att CSR är en kombination 

av företagens egna initiativ och konsumenternas påtryckningar. För att företagen ska kunna 

arbeta med de mål och delmål de har satt upp inom CSR, är Code of conduct det främsta 

verktyget. Vid utformandet av uppförandekoderna har modeföretagen tagit influenser från 

diverse etablerade organisationer och lagstadgade myndigheter.  Den svaga länken i detta är 

de många olika tolkningar som modeföretagen kan göra för att skapa en uppförandekod. Det 

skapar frihet, men även förvirring hos textilarbetarna.  

 

Det är viktigt med en kombination av egna kontroller och oberoende uppföljning, att man har 

ett tydligt ramverk för hela kedjan och att man följer upp den. Några har använt sig av extern 

hjälp, men vikten av besök från det egna företaget framhålls som nödvändigt, då företaget kan 

se över sina svaga och bra sidor. Respondenterna menar att granskningen innebär att 

uppförandekoden upprätthålls.   
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Arbetsförhållande 

 

Arbetaren och den lokala leverantören är en ovärderlig resurs och modeföretagen måste ta 

hand om och värna om sina anställda.  Det företag ska arbeta för är fabriksarbetarnas 

välmående under arbetstid som prioritering ett och efter arbetstid som prioritering två. Det 

som har visats av denna forskning är att utbildning till arbetarna och att lyfta kunskap är 

väsentligt för att missförstånd ska undvikas. Genom goda arbetsförhållanden ökar förståelsen 

och de anställda blir mer lojala gentemot arbetsgivaren. Och fabriksarbetaren är den viktigaste 

resursen modeföretag har idag så arbetsförhållandena bör vara lika viktiga att se efter som 

materialvalet till klädesplagget.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

– Vilka CSR strategier inom verksamhetsstyrning använder ni idag?  Det vill säga hur arbetar 

ni med detta? 

– Vilka CSR strategier använder ni för att arbeta med och se till att mänskliga rättigheter 

följs?   

– Vilka CSR strategier inom samhällsengagemang och utveckling använder ni idag?   

– Vilka CSR strategier för att tillse goda verksamhetsmetoder använder ni idag?   

– Vilka CSR strategier för arbetsförhållanden använder ni idag?   

– Vilka mål har ni med era CSR - strategier?  

– Hur arbetar ni för att nå dessa mål (och eventuella delmål)? Ge gärna konkreta exempel.   

– Var drar Ni gränsen för er inblandning av textilarbetarnas levnadsförhållanden efter 

arbetstid?   

– När är det bäst att låta oberoende organisationer ta vid? Varför?   

– Vad gör ni för era arbetare utöver det lagar föreskriver?    
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Bilaga 2. Gemensam LOGGBOK  

Datum Aktivitet 

14/3 Bägge författare utformar kvalitativa intervjufrågor till 

fokusgrupper.  

Émilie lånar böcker i metod. 

15/3 Bägge författare jobbar med intervjuutformning och 

överblickar metoder för genomförande av intervju.  

16/3 -20/3 Bägge författare genomför intervjuer med fokusgrupper 

26/3 Linda kontaktar Marcus Bergman. 

28/3 Émilie följer upp telefonsamtal med mail där 

presentation av författare och studie ges. 

31/3 Bägge författare sammanställer intervjuerna tillsammans.  

1/4 – 6/4 Bägge författare arbetar med syfte och frågeställningar 

samt sammanställer kvalitativ intervju. 

7/4- 10/4 Émilie läser tidigare forskning och sållar i litteratur.  

11/4 Möte med handledare. 

12/4 Datum spikas för möte med Marcus Bergman, Gina Tricot 

15/4-18/4 Émilie skriver metod och inledning.  

24/4 Träffa handledare, fokus på enkätfrågor. 

28/4 Uppsatsen lämnas in för halvtidsopponering. 

30/4 Första uppsatsen börjar ifrågasättas, syftet lämpar sig inte 

riktigt för uppsatsskrivande finner vi och fortsätter med vår 

tänkta reklamkampanj utanför kursens väggar.  

2/5-3/5 Enkätundersökningar utanför Gina Tricots butiker 

genomförs. 

4/5 Resultat från enkätundersökning sammanställs. 

5/5 Halvtidsopponering genomförs. Uppsatsen omarbetas på 

grund av tidsbrist. 
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7/5  Intervju med Marcus Bergman av bägge författare, 

samtalet resulterar i att den nya uppsatsen tar form. 

8/5 Nytt syfte och nya frågeställningar formuleras. 

9/5-17/5 Émilie skriver inledning och metod.  

Den teoretiska referensramen börjar skrivas av bägge 

författare. 

14/5 Linda genomför en telefonintervju med Anna-Karin på 

Gina Tricot. 

15/5 Émilie skriver sina delar av teorin.  

Linda lånar och läser litteratur som underlag till sin del 

av teoretisk referensram. 

 

16/5 Émilie genomför intervju med Elisabet Lim på 

fairtrade Sverige. 

17/5 Linda går igenom källor på internet som underlag till 

sin del av teoretisk referensram. 

18/5 Émilie väljer uppsatser till litteraturstudien. 

19/5 Émilie analyserar uppsatser. 

21/5  Émilie genomför intervju med Varner Group AS 

22/5 Linda analyserar dokument och rapport om de två 

företagen som undersöks.  

 

Émilie skriver det till textform.  

26/5 Uppsatsen skickas till handledaren. 

27/5 Handledaren ringer Émilie på morgonen och går 

igenom hela uppsatsen. 

Émilie går igenom den med Linda.  

22-5/27/5 Émilie skriver resultatet. Linda hjälper till.  

Émilie skriver sammanfattning.  

Émilie och Linda diskuterar muntligt framkomna 

resultat vid intervjuerna och litteraturstudien. 

Émilie skriver resultatdiskussion. 

Émilie skriver slutsatsen.  

Émilie och Linda skriver referenslista.  

Émilie korrekturläser och sammanställer hela texten.  



35 

 

29/5 Émilie fortsätter att korrekturläsa. 

30/5 Bägge författare arbetar med uppsatsen och förbereder 

innehållet i presentation och powerpoint. 

Bägge författare opponerar på den uppsats de blivit 

tilldelade.  

1/6 Émilie gör powerpointen, väljer bilder, skapar 

färgkonceptet, designar det kommunikativa uttrycket. 

2/6 Examinering och opponering. 

Émilie opponerar själv. Bägge författare redovisar den 

egna uppsatsen. 

12/6 Linda arbetar med delen teoretisk referensram, 

förkortningar samt referenslista. 

 

Émilie korrekturläser och fortsätter skriva. 

13/6 Émilie skriver det sista på uppsatsen, korrekturläser, 

skapar röd tråd. 

21/6 Émilie skriver till ändringar och kompletteringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


