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Abstract 
 
Background: The phenomena of fast fashion provides, not least, cheap fashion for everyone 
with news every week, but contributes to mass production as well as mass consumption. 
Every step of the fashion- and textile supply chain causes damage to the environment, where 
the expansion of both production and consumption contributes to increased impact on the 
environment. In accordance with environmental problems one can question the social 
responsibility in terms of cheap production in developing countries. The work of 
sustainability is oftentimes based on a CSR strategy with focus on the Triple Bottom Line, 
where social-, economical- and environmental aspects act as keystones. It occurs a double 
message when a fast fashion company claims to be a sustainable company or work with 
sustainability questions, when they at the same time contributes and urges consumers to 
consume even more. Due to the current “climate era”, CSR has in many cases turned into a 
marketing tool aimed to enhance the brand image of the company, instead of being used for 
its actual purpose. Green marketing is being used in order for the company to differentiate 
itself on the market, since “green” sells it creates an opportunity for companies to “wash their 
products green”, also known as greenwashing. 
Aim: The aim of the study is to compare the reporting and work of sustainability among four 
Swedish fast fashion companies, and investigate to what extent greenwashing may occur in 
connection with CSR. The intention is to increase the understanding for the principle of fast 
fashion in relation to sustainability as well as contribute with a critical rethinking perspective 
regarding the work of sustainability and consumption of fashion. 
Methodology: The study is based on a qualitative content analysis where sustainability 
reports from four Swedish fast fashion companies have been studied, regarding the years of 
2012, 2015 and 2018. The data collection derives from themes and questions which are 
anchored from the theoretical framework. The following essay is written in Swedish. 
Findings and conclusion: All of the studied companies report their sustainability in different 
ways and extent but with similar content. The three keystones are at the same time applied in 
varied degrees and takes place in a varied extent among the companies. The result shows that 
greenwashing occurs in the reports, however it can’t be stated whether the companies can be 
classified as greenwashing-firms or not. Furthermore, fast fashion companies need to have a 
more critical approach towards the business model as such, which urges to mass production 
and mass consumption regardless if the garment is marked with a green label.  
 
 
Keywords: Fast fashion, Triple bottom line, CSR, Greenwashing, Green Marketing, The 
Seven Sins, Sustainability, Consumption  
 



 

II 

Sammanfattning  
 
Bakgrund och problem: Fenomenet fast fashion erbjuder inte minst mode med låg prisbild 
för den stora massan samt nyheter varje vecka, utan bidrar även till massproduktion och 
masskonsumtion. Miljömässig skada sker under alla steg av en mode- och textil 
försörjningskedja, där expansionen av både produktion och konsumtion bidrar till ökad 
miljöpåverkan. I linje med den miljömässiga problematiken går det även att ifrågasätta det 
sociala ansvaret i form av billig produktion i utvecklingsländer. Hållbarhetsarbetet hos företag 
grundas alltsomoftast i en CSR-strategi med utgångspunkt i Triple Bottom Line där sociala-, 
ekonomiska- och miljömässiga aspekter agerar som grundpelare. Dubbla budskap uppstår när 
ett fast fashion-företag påstår sig vara ett hållbart företag eller arbeta med hållbarhetsfrågor 
när de samtidigt bidrar och uppmanar konsumenter till att konsumera mer. I och med den 
rådande “klimat-eran” har CSR i många fall omvandlats till ett marknadsföringsverktyg som 
syftar till att förbättra företagets varumärkesbild istället för att användas till dess faktiska 
syfte. Grön marknadsföring används för att differentiera sig på marknaden, och då “grönt” 
säljer, skapas utrymme för företagen att så kallat “tvätta sina produkter gröna”, även kallat 
greenwashing.  
Syfte: Studiens syfte är att jämföra hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete hos fyra 
svenska fast fashion-företag, samt undersöka i vilken utsträckning eventuell greenwashing 
kan förekomma i samband med CSR-arbetet. Avsikten är att öka förståelsen för fast fashion 
som princip i relation till hållbarhetsarbetet samt bidra med ett nytänkande perspektiv och 
uppmana till ett mer kritiskt förhållningssätt gällande hållbarhetsarbete och klädkonsumtion.  
Metod: Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys där hållbarhetsrapporter har studerats 
hos fyra svenska fast fashion-företag rörande åren 2012, 2015 och 2018. Datainsamlingen har 
utgått ifrån teman och frågeställningar som har sin förankring i den teoretiska referensramen.  
Resultat och slutsats: Samtliga av de studerade företagen hållbarhetsrapporterar på olika vis 
och i olika utsträckning men innehållet är likartat. Samtidigt appliceras de tre grundpelarna i 
olika grad och tar olika stor plats i respektive företag. Utifrån studiens resultat kan det 
konstateras att greenwashing förekommer i hållbarhetsrapporteringen, däremot går det inte att 
säkerställa huruvida företagen i sin helhet kan klassas som greenwashing-företag. Vidare 
krävs det att fast fashion-företag har ett mer kritiskt förhållningssätt till hur affärsmodellen 
som sådan uppmanar till massproduktion, och vidare masskonsumtion, oavsett om 
klädesplagget är märkt med en grön etikett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Gröntvättning, CSR, Triple Bottom Line, Grön marknadsföring, The Seven Sins, 
Fast Fashion, Hållbarhet, Konsumtion  
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1 Inledning  
 
Denna uppsats behandlar svenska fast fashion-företags hållbarhetsarbete. Nedan presenteras 
en introduktion av ämnet som studien bygger på, till följd av den problembakgrund som sedan 
resulterar i en problemdiskussion gällande ämnet. Dessa delar leder slutligen fram till 
studiens syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Problembakgrund 
 
Det växande konsumtionstrycket fortsätter att stiga och under de närmaste årtiondena 
förutspås klimatpåfrestningar att öka markant för vår jord (Ahlfort 2019; The True Cost 
2015). Nyligen släpptes en rapport av FN:s Handelsorgan Unctad där det fastställs att 
klädindustrin släpper ut mer växthusgaser än flygen och sjöfarten tillsammans (Scherman 
2019). Modeindustrin präglas idag av massproduktion och vidare masskonsumtion, vilket är 
en konsekvens av fenomenet fast fashions växande roll på marknaden och den låga prisbild 
som erbjuds. Fast fashion är idag ett vanligt förekommande fenomen och affärsmodell inom 
modebranschen i linje med ett allt mer globaliserat affärsklimat (Arrigo 2013). Konceptet som 
sådant innebär att agila och flexibla försörjningskedjor med korta ledtider möjliggör att möta 
priskonkurrensen på marknaden samt de snabbt växlande trenderna (Bruce, Daly & Towers 
2004; Moon, Lee & Lai 2017). Studier visar att fast fashion som koncept förkortar 
produktlivstiden, ökar frekvensen av avyttring och minskar användningsgraden av 
modeprodukter som i enlighet med konceptet följer snabba och kortvariga trender (Coster 
2007; Moon, Lai, Lam & Chang 2015; Pedersen & Andersen 2015; Zamani, Sandin & Peters 
2017). I och med ständig förnyelse innebär det även att konsumenter följer samma rytm vad 
gäller köpbeteende, på så vis blir modet snabbt, kortvarigt och utbytbart (Barnes & 
Greenwood 2006; Sull & Turconi 2008). Vidare menar Sull och Turconi (2008) att fast 
fashion demokratiserar mode genom att göra det trendigt och prisvärt för den stora massan. 
Däremot grundar sig den goda tanken i ingenting annat än att driva vinst. Medan 
modeföretagen tjänar stora summor pengar blir konsumenterna allt “fattigare”, sett till 
långvarig tillfredsställelse och likvida medel, trots den billiga prisbilden (The True Cost 
2015). 
  
Att vara fashionabel och miljövänlig tenderar att vara i direkt konflikt. Mode innebär en 
strävan efter att erhålla nyhetsvärde, vilket är motsatsen till vad en miljöaktivist värderar 
(Salomon & Rabolt 2007). Miljömässig skada sker under alla steg av en mode- och textil 
försörjningskedja, där expansionen av både produktion och konsumtion bidrar till ökad 
miljöpåverkan (Coster 2007). En ytterligare aspekt som Coster (2007) lyfter är hur fast 
fashion-trenden i stort har medfört en slit-och-släng-mentalitet som rör konsumentbeteende, 
men även hur inställningen till produktionen ser ut där priset är den avgörande faktorn. 
Medelsvensken köper cirka 13 kilo kläder varje år, och slänger cirka 8 kilo per år, denna slit- 
och-släng-mentalitet tär både på miljö och klimat (Scherman 2019). I hållbarhetsdebatten 
diskuteras det om att utbilda konsumenten till att göra bättre val, däremot riktas inte fokus 
mot de företag som under de senaste årtiondena utbildat konsumenten i att välja billigt och 
snabbt mode (Björk 2019). Vidare kan det konstateras hur fast fashion-företag i högre 
utsträckning tar ställning gentemot den miljömässiga skada som branschen orsakar, vilket ger 
näring till kampen om mer hållbara produkter, där ytliga initiativ i form av “gröna etiketter” 
används för att kommunicera ut en miljömässig medvetenhet till konsumenter. Samtidigt 
ifrågasätts den typ av initiativ då det snarare krävs djupare konceptuell förändring rörande 
miljömässiga frågor inom en fast fashion-strategi (Coster 2007; Maas & Renier 2014), detta 
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eftersom en organiskt producerad T-shirt inte är lösningen på jordens klimatproblem (Granath 
2018). 
 
I den globala värdekedjan rapporteras det nästintill dagligen om sociala problem (Freise and 
Seuring 2015) och klädindustrin har under senare år hamnat i fokus rörande miljömässiga- 
och sociala frågor (Kozlowski, Bardecki & Searcy  2012). I och med att klädindustrin till stor 
del outsourcar sin produktion till externa leverantörer har stora modeföretag som Nike, Levis 
och Adidas blivit kritiserade för att de inte tar miljömässigt- och socialt ansvar hos sina 
leverantörer (Lasch & Winter 2016). De pressade försäljningspriserna  är en anledning till att 
modeföretag valt att förflytta sin produktion till tredje världen, detta för att dra nytta av billig 
arbetskraft. Däremot fortsätter försäljningspriser i västvärlden att pressas, vilket innebär att 
modeföretagen konstant förhandlar om allt billigare produktion i utvecklingsländer som 
Bangladesh och Kambodja (The True Cost 2015). I produktionsländer som Bangladesh lever 
fabriksarbetare i ständig osäkerhet, där 80% består av kvinnor. Fast fashion-företag som 
H&M, Lindex och KappAhl sympatiserar med kvinnorna och menar på att de genom att 
använda sig av dessa fabriker förbättrar kvinnors ekonomi. Verkligheten visar i flera fall det 
motsatta där kvinnorna knappt lever ett drägligt fungerande liv, med ständig oro kring sin 
egen och sina barns framtid och överlevnad (Fair Action rapport 2018). Problematiken kring 
sociala förhållanden grundas, till stor del, i att myndigheter i utvecklingsländer väljer att 
bortse från sociala problem i landet då huvudfokus är att bemöta fast fashion-företagens 
efterfrågan angående billig produktion (The True Cost 2015). Toppen av värdekedjan, i det 
här fallet modeföretagen, bestämmer vart produkterna ska produceras och ett flertal gånger tas 
genvägar för att ta del av billigast möjliga produktion. Därmed förflyttar företagen sin 
produktion dit produktionen är som billigast, det vill säga där lönerna är låga (ibid). Således 
riskeras säkerheten för fabriksarbetare och ett exempel på detta var när textilfabriken Rana 
Plaza i Bangladesh kollapsade år 2013 där totalt 1134 människor dog, däribland vuxna och 
barn (Andersen 2018). 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) syftar till hur ett företag, ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv, kan ta ansvar över hur ett samhälle påverkas av verksamheten 
(Blackburn 2009), vilket till stor del kommuniceras ut via hållbarhetsrapportering. Den 1a 
december 2016 blev det lagstadgat att större företag och koncerner i Sverige måste 
hållbarhetsrapportera enligt lag (FAR 2019). Lindex och H&M är två av flera svenska 
modeföretag som redan innan lagförslaget frivilligt rapporterat om sitt hållbarhetsarbete. 
Däremot  har företagen mottagit kritik för att dem mestadels rapporterat om det som anses 
vara fördelaktigt för dem själva, det har även talats om greenwashing i ett flertal sammanhang 
(Nandorf 2017). Boken “Greenwash: big brands and carbon scams” (Pearse 2012) menar att 
grönt är det nya svarta för stora företag, där den rådande sociala- och miljöproblematiken 
utnyttjas i form av gröna attribut som rättfärdigar produktion, försäljning och konsumtion. I 
en tid med klimatångest ökar efterfrågan av miljömedvetna val och de hållbara alternativen 
ska gärna vara så tillgängliga som möjligt (Kärnstrand 2017). Vidare konstaterar Chen & 
Chang (2013) att i och med den rådande “klimat-eran” så används grön marknadsföring som 
ett redskap att differentiera sig på marknaden och dra nytta av trenden i att konsumera 
miljömässigt- och socialt hållbara produkter och tjänster. Då “grönt” säljer, skapas utrymme 
för företagen att så kallat tvätta sina produkter gröna. Det finns en problematik i att företag 
gärna skryter högt om sitt hållbarhetsarbete, trots att det i flera fall inte är helt befogat 
(Kärnstrand 2017), vilket i sig just är att “tvätta” produkter gröna (Chen & Chang 2013; 
Parguel, Benoıˆt-Moreau & Larceneux 2011). 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Företag använder sig inte minst av Corporate social responsibility för att gå i enlighet med 
Global Reporting Initiatives’1 (GRI) riktlinjer kring hållbarhetsredovisning, men även som en 
strategi för att bygga ett mer hållbart varumärke och stärka identiteten kring företaget och på 
så vis göra sig konkurrenskraftig (Arrigo 2013; Lindgreen, Maon & Wilcock 2012). 
Hållbarhetsrapportering är inte minst ett lagstadgat krav för företag som under de två senaste 
åren uppfyller följande kriterier: att (1) medelantalet anställda på företaget ska ha uppgått till 
fler än 250, (2) att balansomslutningen är mer än 175 miljoner kronor och (3) att företagets 
nettoomslutning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor, men rapporteringen som 
sådan ger även en chans för företag att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till konsumenter 
och intressenter (FAR 2019). Hållbarhetsrapportering har sin grund i strävan kring hållbar 
utveckling där CSR även agerar som en övergripande hållbarhetsstrategi. I rapporten 
“Redovisningens roll för hållbar utveckling” (Påhlsson & Carlson Ingdahl 2015) konstateras 
det att hållbar utveckling på allvar etablerades i och med två betydande händelser kopplade 
till FN, där den första var Brundtlandkommissionen 1987 och sedan FN-konferensen 1992 i 
Rio de Janeiro. För första gången i denna kontext lyfts frågan kring vår civilisations livsstil 
och därmed nödvändigheten att förändra konsumtions- och produktionsmönster. 
Hållbarhetsrapportering har kommit att bli ett redskap för organisationer att redovisa sin 
hållbarhet respektive ohållbarhet, då konventionell redovisning endast avser att spegla den 
ekonomiska bilden av företaget. Hållbarhetsrapportering binder ihop de tre dimensionerna 
inom organisatorisk hållbarhet, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet 
(ibid). De tre dimensionerna benämns allt som oftast som the Triple Bottom Line, då 
hållbarhetsarbetet vilar på tre grundpelare och därmed är essentiella för 
hållbarhetsrapporteringen (Henriques & Richardson 2013).  
 
Det som vidare blir problematiskt är när ett fast fashion-företag utger sig för att arbeta för 
hållbar utveckling med en implementerad CSR-strategi i sin hållbarhetsrapportering, vilket 
snarare motstrider den faktiska affärsmodellen i sig. CSR har i många fall blivit ett verktyg 
för att öka och stärka varumärkets identitet istället för att användas till dess faktiska syfte, att 
adressera företagets miljömässiga och sociala påverkan (Arjalies & Mundy 2013; Lindgren, 
Maon & Wildcock 2012). Dubbla budskap uppstår när fast fashion-företag påstår sig vara ett 
hållbart företag eller arbeta med hållbarhetsfrågor samtidigt som de bidrar och uppmanar 
konsumenter till att konsumera mer. När CSR används som ett varumärkesstärkande verktyg 
är företagens syfte att uppnå en positiv effekt vad gäller varumärkesbild och kunders 
köpintentioner, detta lockar i sin tur konsumenter som vill handla hållbart. Problematiken som 
uppstår i dessa scenarion är att överkonsumtion kvarstår men det kommunicerade syftet 
ändras (Zhang & Hanks 2017). På så vis kan CSR-implementering ses som en frikoppling 
(Rövik 2008) i och med att det hållbara arbetet blir motsägelsefullt gentemot fast fashion som 
fenomen och dess affärsidé. Budskapet som företagen kommunicerar ut till kund genom grön 
marknadsföring är att det är enkelt att handla hållbart mode och ursäktar därmed 
överkonsumtion med lösa initiativ i form av “gröna etiketter”.  
 

“Paradoxalt nog tycks det som att modeföretagens lösning på hållbarhetsfrågan 
alltsomoftast är att vi ska konsumera oss ut ur problemet. Eller snarare: köp gärna färre 
grejer, men sluta för guds skull inte att köpa våra grejer!” (Granath 2018) 

 
                                                
1 GRI är en oberoende internationell organisation som har varit banbrytande inom hållbarhetsrapportering sedan 1997. The GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) är den första och mest antagna globala standarden inom hållbarhetsrapportering (GRI 
2019) https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
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Det går således inte att undgå paradoxen mellan fast fashion som fenomen och affärsmodell 
och hållbar utveckling där CSR gestaltar arbetet för hållbarhet. Brundtlandkommissionen 
menar även att social utveckling och ekonomisk tillväxt inte kan uppnås vid exploatering av 
naturresurser (Påhlsson & Carlson Ingdahl 2015), vilket är den problematik som kommer till 
följd av massproduktion och överkonsumtion i enlighet med fast fashion.  
 
Det dubbla budskapet som har identifierats är av relevans för studien då ett flertal fast 
fashion-företag idag tar ansvar inom hållbar utveckling utan att involvera problematiken kring 
överkonsumtion och massproduktion. Det går inte att undgå att modebranschens 
trendkänslighet inte går hand i hand med hållbar utveckling (Scherman 2019), därmed är det 
relevant att belysa greenwashing i samband med fast fashion-företags hållbarhetsarbete. Vi 
författare vill att studien ska uppmana konsumenter och andra intressenter att ha ett mer 
kritiskt förhållningssätt till hållbart mode i allmänhet, men fast fashion i synnerhet. Fortsatt 
vill vi att studien ska upplysa fast fashion-företag om att involvera ett helhetsperspektiv 
gentemot den stora klimatpåverkan, vilket är ett resultat av massproduktion och 
överkonsumtion.  

1.3 Syfte  
 
Studiens syfte är att jämföra hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete hos fyra svenska 
fast fashion-företag, samt undersöka i vilken utsträckning eventuell greenwashing kan 
förekomma i samband med CSR-arbetet. Avsikten med studien är att öka förståelsen för fast 
fashion som princip i relation till hållbarhetsarbetet samt bidra med ett nytänkande perspektiv 
och uppmana till ett mer kritiskt förhållningssätt gällande hållbarhetsarbete och 
klädkonsumtion.  

1.4 Forskningsfrågor  
 
För att besvara vårt syfte kommer arbetet utgå från följande forskningsfrågor: 
 

v Hur beskriver respektive fast fashion-företag sitt arbete kring hållbarhet i sin 
rapportering? 

 
v Vilka likheter och skillnader finns i hållbarhetsrapporteringen hos de fyra fast fashion-

företagen utifrån CSR och Greenwashing?  
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2 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer modeller, teorier och centrala begrepp av betydande syfte för studien 
att presenteras. De centrala begrepp som kommer att undersökas djupgående är ’Corporate 
Social Responsibility’, ‘the Triple Bottom Line’, ‘Greenwashing’ och ‘the Seven Sins of 
Greenwashing’. 

2.1 Corporate Social Responsibility 

2.1.1 Definition CSR 
 
CSR står för Corporate Social Responsibility och enligt Blackburn (2009) består CSR 
huvudsakligen av tre grundprinciper. Dessa tre grundläggande delar syftar till att agera som 
riktlinjer för hur ett företag, ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, tar ansvar 
över hur ett samhälle påverkas av verksamheten i fråga. Höllerer (2012) menar att 
definitionen av CSR är mer komplex än vad man skulle kunna tro. Begreppet i sig är inte ett 
nytt begrepp, men trots tidigare litteratur och studier från olika perspektiv tillhandahålls 
fortfarande inte en konstant definition av CSR (ibid). Orsaken till varför det är svårt att 
definiera begreppet menar Höllerer (2012) beror på bland annat bristande samförstånd om 
fenomenet samt globaliseringen. Globaliseringen har kommit att bli en bidragande orsak till 
komplexiteten i CSR-relaterade frågor av den anledningen att globaliseringen bidrar med 
snabba förändringar, vilket gör det svårt för företag att matcha sin verksamhet med 
existerande samhällsvärderingar och vidare bemöta intressenters behov (ibid).  
 
Något som är återkommande för betydelsen av CSR är handlingar som utgör socialt gott, 
bortom företagets egna intressen, och att restriktioner samt krav ska följas enligt lag. Företag 
förväntas föregå med gott beteende vilket innefattar etiska ansvarsområden för samhället, så 
som bland annat miljömedvetenhet och inblandade människors välbefinnande, det vill säga 
socialt- och miljömässigt ansvar (Lindgreen, Maon & Wilcock 2012). Fortsättningsvis menar 
Blackburn (2009) att CSR med andra ord skulle kunna påstås handla om förhållningssättet till 
den påverkan som ett företags verksamhet har gällande produkter, tjänster, samhället och 
miljön. Genom filosofiska analyser, historiska perspektiv och olika sammanhang har Van 
Marrewijk (2003) undersökt definitionen och betydelsen av CSR. Till skillnad från tidigare 
studier visar denna undersökning att begreppet definieras som en modell passande för alla 
organisationstyper. Däremot understryker Van Marrewijk (2003) att faktorer som exempelvis 
utveckling, medvetenhet och ambitionsnivå har en påverkande roll vilket gör att definitionen 
som modell därmed inte alltid går att applicera rakt av. Istället måste varje enskild 
organisation och situation preciseras utefter kringliggande omständigheter (ibid). 
Fortsättningsvis menar även Fernie och Grant (2004) att definitionerna skiljer sig beroende på 
om det gäller en internationell, global eller lokal organisation. Därav, i samband med en 
otydlig och diffus definition av CSR, är det viktigt att ta reda på vad som kan och kommer 
kunna betraktas som CSR i varje enskilt fall (Höllerer 2012). 

2.1.2 CSR inom företag 
 
Det finns flera anledningar och orsaker till att ett företag väljer att agera ansvarsfullt i 
hållbarhetsfrågor, även om lagstiftning eller restriktioner saknas (Lindgreen, Maon & 
Wilcock 2012). Utifrån ett strategiskt perspektiv kan detta agerande utveckla potentiella 
fördelar för företag och produkter i form av positiva attityder, vilket på lång sikt kan generera 
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konkurrensfördelar (ibid). Tidigare forskning visar en stark positiv koppling mellan 
företagens sociala och ekonomiska resultat. Med andra ord bör CSR inte hanteras som ett 
tillägg i strategin, utan en alltmer naturlig plats för ett CSR-initiativ bör finnas i en 
organisations företagsstruktur. Implementering av CSR bidrar på så sätt till 
varumärkesstärkning och positiv social förändring (Lindgreen, Maon & Wilcock 2012), 
samtidigt som förtroendet bland engagerade aktörer stärks (Battaglia, Bianchi, Frey & Iraldo 
2010). Frågor som rör arbetet för hållbar utveckling med fokus på samhället, anställda och 
kunder kan ses som en viktig del i det förtroende och den tillit som existerar mellan 
inblandade aktörer (ibid). Resultatet från en studie visar att frågor kring människor och miljön 
har en viktig och betydande roll för att uppnå konkurrenskraft på marknaden (Battaglia et al. 
2010). Det sociala tryck och etablerade standarder som existerar fungerar som en drivkraft 
och motivation för företag att gå mot en CSR-implementering (Lee & Kim 2009; Silberhorn 
& Warren 2007). Dock menar Lee & Kim (2009) att det finns faktorer som försvårar 
institutionell implementering av CSR. Fortsättningsvis beskriver Maas & Renier (2014) att 
hållbarhetsnormer i själva verket är den orsakande faktorn till att företag har svårt att föra 
över hållbara mål till sin kärnstrategi. I och med detta blir resultatet istället att det genomförs 
ytliga initiativ snarare än djupgående och konceptuella initiativ genom hela 
försörjningskedjan (ibid). Lee & Kim (2009) menar att risker och problem måste gå att 
identifiera i försörjningskedjan för att en institutionell implementering ska vara möjlig. 
Således går det att undvika eller reducera förödande konsekvenser för inblandade aktörer 
inom försörjningskedjan (ibid).  
 
Det är inte ovanligt att uppleva besvär och hinder vid implementering av CSR (Blackburn 
2009). Ökade begränsningar och lagstiftningar har resulterat i en utveckling av internationella 
normer som innefattar påverkan på miljön och mänskliga rättigheter, vilka företag idag måste 
rätta sig efter (Lee & Kim 2009). I samband med detta menar Blackburn (2009) att utbyte av 
information gällande CSR-relaterade frågor inom försörjningskedjan bör tas i beaktning för 
att skapa en mer hållbar förändring. Detta kan således resultera i kunskap och medvetenhet 
hos samtliga aktörer, och därmed skapa en kedjereaktion av miljöansvar (ibid). De vaga och 
komplicerade definitioner som existerar angående CSR, och hur ett företag uppnår ett hållbart 
arbetssätt, försvårar situationen och bidrar inte med tillräcklig vägledning (Lee & Kim 2009; 
Van Marrewijk 2003). Ett resultat av detta blir oklarheter hos leverantörer och andra aktörer 
vars arbete strävar mot att tillhandahålla ett företags standarder, initiativ och värderingar. 
Följden av denna svårbegripliga och otydliga vägledning blir att initiativen inte fullföljs 
korrekt (Lee & Kim 2009). Från ett företags synpunkt blir även detta problematiskt då det kan 
försvåra bedömningen av utvecklingen rörande en leverantörs prestationsförmåga (ibid). En 
studie som utförts inom textilbranschen, vars syfte var att analysera utveckling, prestation och 
utmaningar som ett företag ställs inför vid implementering av CSR, visar att företag upplever 
motstånd på grund av de existerande CSR-lagar och restriktioner som alltsomoftast innebär 
ökade kostnader (Chi 2011). I denna studie är Chi (2011) tydlig med att påpeka att en 
implementering av CSR kommer gynna textilindustrin ur ett långsiktigt perspektiv, samt öka 
företags tillväxt. Med andra ord kommer ett lyckat resultatet att bidra till en mer hållbar 
försörjningskedja inom textil- och modebranschen (ibid).  

2.1.3 Branding inom CSR  
 
Tydliga argument för implementering av CSR i modeförsörjningskedjor existerar och likaså 
finns risken att svaga CSR-metoder kan resultera i att ett företag förlorar socialt anseende via 
dålig publicitet som når konsumenter. Detta leder till förlorad status för varumärket i sig 
(Perry & Towers 2013). Potentiella fördelar som kan uppstå via ett CSR initiativ sker främst 
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genom konsumenters utvärderingar och bedömningar gällande företaget och dess produkter 
(Lindgreen, Maon & Wilcock 2012). Ett CSR-arbete kan förbättra varumärkets image, 
därmed har företag börjat använda CSR för att på lång sikt stärka sitt varumärkesvärde. 
Följaktligen medför detta att företag fokuserar på CSR som en kärnkomponent i 
verksamheten för att på så vis förstärka sin varumärkesbild (ibid).  
 
En studie utförd av Arrigo (2013) visar hur ett engagerat och framgångsrikt CSR-initiativ kan 
stärka företagsrelationer (B2B) samtidigt som det skapar intresse och nyfikenhet från 
omvärlden, i form av konsumenter och intressenter, vilket vidare ger en stärkt varumärkesbild 
och image (ibid). Ett företag vars försörjningskedja erbjuder bättre arbetsvillkor och uppfattas 
positivt vad gäller bedömningar rörande miljömässiga och sociala frågor blir mer värdefull i 
både konsumenter, intressenter och berörande aktörers ögon. Ett företag måste uppfylla CSR-
processen och dess innebörd för att dels skapa värde för företaget och samtidigt gynna 
samhället (Perry & Towers 2013). Detta görs genom att arbetet mot hållbara villkor når ut till 
konsumenterna, vilket leder till att varumärkesstärkningen kommer därefter i form av 
utvärderingar och bedömningar (Arrigo 2013). 

2.1.4 The Triple Bottom Line  
 
Begreppet Triple Bottom Line (TBL) utvecklades och introducerades i början på 1990-talet 
och hade som syfte och idé att en organisation och dess uppbyggnad kan bidra med 
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Det handlar i grund och botten om hur 
mycket fokus, tid och energi som företag lägger ner på att uppnå mer än endast finansiella mål 
(Henriques & Richardson 2013). TBL fungerar som ett redovisningsramverk innehållande de 
tre dimensionerna ekonomi, social och miljö, vilket gör att detta ramverk skiljer sig från andra 
traditionella rapporteringar då det innefattar de två sistnämnda dimensionerna. 
Problematiseringen är att miljömässiga- och sociala åtgärder kan vara svåra att hitta ett 
lämpligt mätverktyg för som mäter dess effekter på ett korrekt och relevant vis (Slaper & Hall 
2011).  
 
TBL har kritiserats i samband med att komplexiteten kring hur hållbarhet förenklats, trots det 
övergår allt fler företag till ett TBL-perspektiv i form av hållbarhetsrapportering och hur 
företag tar ansvar. Fortsättningsvis har TBL trots sina potentiella brister uppfattats positivt i 
form av att det fungerar som en konceptuell ram för organisationer att utforma affärsmodeller 
med syfte att stödja hållbar utveckling (Joyce & Paquin 2016). Konceptet som sådant har 
bidragit till förändring gällande hur företag, ideella organisationer och regeringar mäter 
hållbarhet och genomförandet av projekt. En annan fördel med TBL är dess flexibilitet, vilket 
ger organisationen tillåtelse och möjlighet att utforma och tillämpa konceptet på ett passande 
vis utefter organisationens behov. Detta kan ses som en styrka då ingen universell 
standardmetod för beräkning av TBL eller en universell accepterad standard för potentiella 
åtgärder existerar, och därmed kan ramen utformas efter specifika enskilda affärsmodeller och 
behov. Med andra ord är det intressenter och konsumenters önskan och efterfrågan som styr 
riktningen och utvecklingskurvan för ramverket Triple Bottom Line (Slaper & Hall 2011).  
 
Figur 1 gestaltar de tre dimensionerna inom TBL som alltsomoftast benämns som de 3P:na - 
människor (People), planeten (Planet) och vinst (Profit). Figuren har tolkats och visualiserats 
utifrån Żak (2015) förklaring av TBL där people beskrivs som den dimension som innefattar 
etiska och sociala frågor, varpå planet innefattar miljömässiga frågor och profit innefattar 
ekonomiska frågor. Det är först när dessa dimensioner, även kallade grundpelare, förhåller sig 
jämt till varandra och skapar balans som hållbarhetsarbetet kan ge goda resultat och 
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implementeras institutionellt i kärnverksamheten (Żak 2015). Vid en fungerande balans som 
inkluderar alla tre dimensioner, nås med andra ord hållbarhet som återfinns i mittpunkten av 
Figur 1. 

 
Figur 1: Baserad på ramverket Triple Bottom Line  
(Egen bearbetning (2019) utifrån Żak (2015)).  

2.2 Greenwashing  

2.2.1 Förekomsten av grön marknadsföring och greenwashing  
 
Grön marknadsföring har sitt ursprung i de CSR-initiativ som företag idag arbetar med. Det 
fungerar som en strategi och ett taktiskt instrument för att göra intressenter mer involverade i 
miljöintressen och hållbarhetsfrågor (Alves 2009). I sin studie hävdar Alves (2009) att 
hållbart ansvar har bidragit till att greenwashing ökat inom företag, och att det främst beror på 
följande två antaganden: “(1) att mänskligheten vill främja vår överlevnad; och (2) att våra 
socioekonomiska aktiviteter, särskilt under de senaste två århundradena, har äventyrat vår 
framtid på denna planet” (Alves 2009 s. 1). Utmaningen med grön marknadsföring är att 
övertyga konsumenten om att produkter, tjänster och/eller aktiviteter är producerade eller 
utförda på sådant vis att det minimerar skador på miljön samt social hälsa (ibid). I samband 
med ökade företagskrav gällande miljöprestanda har förekomsten av greenwashing ökat, 
denna ökning har uppenbarats via en kraftig ökning av artiklar sedan 2011. Termen 
greenwashing introducerades för mer än två decennier sedan och litteratur rörande ämnet har 
fortsättningsvis expanderat (Lyon & Montgomery 2015). Författarna menar att forskning 
gällande flertalet varianter av greenwashing bör identifieras då begreppet ses som ett 
paraplybegrepp som innefattar en rad olika tillvägagångssätt (ibid).  
 
Greenwashing innebär att en antingen på företagsnivå eller produktnivå vilseleder 
konsumenten. Att vilseleda konsumenten på företagsnivå innebär att företaget kommunicerar 
ut ett hållbarhetsarbete vilket inte motsvarar verkligheten. Exempelvis att ett el-företag påstår 
sig arbeta hållbart, samtligt som företaget motstrider lagkrav som innebär mer hållbar el-
handel i det verksamma landet. Att vilseleda konsumenten på produktnivå innebär exempelvis 
falsk marknadsföring, att kommunicerad information om produkten inte är sanningsenlig 
(Delmas & Burbano 2011). Figur 2 beskriver hur företag kan grupperas beroende på deras 
nivå av hållbarhetsprestation i relation till hur det kommuniceras ut externt. Utifrån modellen 
går det att tyda att ett greenwashing-företag har en låg hållbarhetsprestation, samtidigt som 
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det kommuniceras ut ett positivt budskap kring hållbarhetsarbetet, vilket resulterar i 
missvisande kommunikation mot konsumenter och intressenter (Delmas & Burbano 2011). 
Delmas och Burbano (2011) beskriver fortsatt hur företag kan röra sig mellan de olika 
kvadranterna i figuren. Ett vocal green-företag (II) har en hög hållbarhetsprestation och 
kommunicerar i enlighet ut detta tydligt och positivt. Samtidigt kan ett vocal green-företag 
försämra sin hållbarhetsprestation men fortsätta kommunicera positivt kring den och därmed 
bli ett greenwashing-företag (I). Vad gäller silent green-företag (IV), så är det företag med 
god hållbarhetsprestation, men samtidigt en låg eller obefintlig kommunikation utåt kring det 
faktiska miljöarbetet. Ett silent brown-företag (III) innebär således låg hållbarhetsprestation 
och i enlighet låg kommunikation kring i detta fall obefintliga miljöarbete. Därmed kan inget 
företag som är silent göra sig “skyldig” till greenwashing då kommunikationen är tyst, vare 
sig hållbarhetsprestationen är hög eller låg.   
 

 
Figur 2: A Typology of Firms based on Environmental Performance and Communication 
(Delmas & Burbano 2011 s. 67) 
 
När ett företag väljer att involvera sig i greenwashing förekommer ett flertal risker då 
konsumenter, icke-statliga organisationer och statliga enheter kan komma att ifrågasätta 
företagens påståenden. Företag har genom åren blivit stämda och vidare behövt stå till straff 
för att ha involverat sig i greenwashing, vilket har uppmärksammats av externa parter 
(Delmas & Burbano 2011). Trots detta förekommer fortfarande greenwashing, Delmas och 
Burbano (2011) menar att bristande lagstiftning är en stor drivkraft till att företag fortsätter 
gröntvätta. Lagar som behandlar greenwashing-aktiviteter berör till störst del falsk 
marknadsföring, vilket är missledande kommunikation angående hållbarhetsarbetet på 
produkt- eller servicenivå, däremot är det få lagar som täcker missledande kommunikation 
angående hållbarhetsarbetet på företagsnivå (Delmas & Burbano 2011). Fenomenet 
greenwashing har definierats av ett flertal författare för att kunna demonstrera förekomsten av 
greenwashing, samt beskriva dess påverkan hos företag och hur företag kan ta itu med 
problemet. Även om viss förklaring tagits fram saknas verktyg för att företag och politiska 
instanser ska kunna hindra förekomsten av greenwashing (Delmas & Burbano 2011).  

2.2.2 The Seven Sins of Greenwashing  
 
Modebranschens snabba affärsklimat ställer krav på företag att utmärka sig från sina 
konkurrenter. I och med den växande trenden kring hållbarhet kan företag utmärka sig genom 
att ta ställning i frågan (Chen & Chang 2013). Vanligt förekommande är då att företag 
använder sig av slagord såsom eko, organiskt, miljövänligt eller grönt val, för att på så vis 
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kommunicera ut ett grönt budskap. Samtidigt som denna typ av kommunikation gällande 
produktion är fördelaktig, så deltar även fler och fler företag i greenwashing med missledande 
information rörande gröna initiativ för att stärka varumärkesbild. Vidare skapar detta en 
misstro hos konsumenter vad gäller att lita på det företagen påstår sig göra ur 
hållbarhetssynpunkt (Henninger, Alevizou & Oates 2016). Ett användbart ramverk för 
greenwashing har tagits fram för konsumenter och företag av TerraChoice Environmental 
Marketing2, vilket kallas för The Seven Sins of Greenwashing. Ramverket syftar till att 
underlätta och bidra med förståelse vid gradering av en produkt eller tjänst ur 
hållbarhetssynpunkt, som dessutom kan indikera ifall företaget i fråga använder sig av 
greenwashing (Alves 2009; Delmas & Burbano 2011). Dahl (2010) redogör för sju standarder 
som bör tas i beaktning vid granskandet av gröna produkter eller tjänster: 

1. Sin of the hidden trade-off: innebär att klassa en produkt som grön baserat på ett 
smalt urval av attribut utan att ta hänsyn till andra väsentliga miljöskadliga attribut 
(ex, odling av ekologisk bomull är hållbar, men vid klädproduktion utesluts inte 
miljöskadliga produktionsprocesser).  

2. Sin of no proof: Innebär att företag använder sig av lättillgängliga och icke trovärdiga 
miljökrav och certifieringar, som är svåra att spåra samt bevisa att de påstådda kraven 
uppfylls.  

3. Sin of vagueness: vaga påståenden och definitioner formuleras på ett sådant sätt att 
den verkliga betydelsen kommer att misstolkas från konsumentens perspektiv (ex, 
“all-natural” är inte nödvändigtvis “grönt”, ämnen som uran och formaldehyd är 
naturliga men giftiga). 

4. Sin of irrelevance: innebär att sanningsenliga miljökrav används utan syfte för 
konsumenter som söker efter miljömässigt hållbara produkter (ex, “CFC-free” är en 
meningslös märkning då det enligt lag är förbjudet).  

5. Sin of lesser of two evils: innebär att miljömärkningen i sig stämmer vad gäller 
produktkategorin, vilket distraherar konsumenten från de verkliga konsekvenserna 
som produktkategorin egentligen bär med sig vad gäller miljömässig- och 
hälsopåverkan (ex, ekologiska cigaretter).  

6. Sin of fibbing: innebär att miljökrav används som i själva verket är falska.  
7. Sin of false labels: innebär att konsumenters efterfrågan vad gäller 

tredjepartscertifieringar utnyttjas genom falska etiketter och påståenden som ger 
intrycket av legitim tredjepartsintyg.  

I samband med CSR menar Visser (2011) att initiativet används för det egna intresset där 
greenwashing kan komma att spela en central roll, det vill säga att fokus läggs vid själva 
framträdandet och presentationen för en produkt eller tjänst, där den bakomliggande 
handlingen glöms bort. Med andra ord är detta en strategi som företag använder sig av för att 
se bättre ut bland allt mer medvetna konsumenter, samtidigt som sanningen speglar  
någonting annat. Alves (2009) menar att grön marknadsföring kommer i konflikt med 
sanningen allt för ofta och att det är osäkert om CSR används i den utsträckning så att 
konsumenters och intressenters förväntningar blir tillfredsställda. Pope och Waeraas (2016) 
argumenterar å andra sidan  för komplexiteten och sällsyntheten av greenwashing. Forskarna 
menar att de bevis som möjliggör en potentiell greenwashing i flera fall går att argumentera 
emot, detta då det krävs anpassning av ett flertal faktorer för att frikopplade CSR-uttalanden 
ska nå sin fulla potential. Greenwashing kan inte tas för givet då exempelvis uttalanden inte 

                                                
2 TerraChoice Environmental Marketing Inc. är en miljömarknadsföringsbyrå i Nordamerika som grundades 1995.  (Sins of Greenwashing 
2019) http://sinsofgreenwashing.com/ 
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behöver nå ut till konsumenten, samt att konsumenten kan verifiera falska påståenden eller 
helt enkelt inte värdesätter företagens CSR-arbete (ibid). Alves (2009) fortsätter och menar att 
problemet med greenwashing är att allt för ofta anses en produkt vara “grön” baserat på 
endast enstaka eller till och med ett attribut. De attribut som är gröna i form av exempelvis 
miljökrav eller certifieringar framhävs, medan resterande attribut som inte fullföljer de 
restriktioner som finns döljer andra miljöfarliga faktorer. Grön marknadsföring utelämnar 
därmed selektivt negativ fakta rörande produktens miljömässiga- och sociala påverkan genom 
att endast lyfta ett eller ett fåtal gröna attribut (ibid). Fortsättningsvis menar Visser (2011) att 
CSR-arbete där greenwashing förekommer varit en enorm besvikelse som varken har skyddat 
miljön eller tagit folk ur fattigdom. Istället har det vänds till en fördel för företag då grön 
marknadsföring och sanningen är långt ifrån förenlig och företag har istället kunnat förbättra 
sin varumärkesbild (Visser 2011).  

2.3  Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Referensramens fokus är i första hand uppbyggt kring begreppet CSR som vidare fördelas i 
tre riktningar: Triple Bottom Line, greenwashing och Seven Sins. CSR är en riktlinje för hur 
ett företag, ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, tar ansvar över hur en 
verksamhet påverkar samhället (Blackburn 2009). Konstruktionen av teorin Triple Bottom 
Line grundar sig i CSR och har utvecklats för att mäta företags prestationsförmåga inom 
sociala, miljömässiga och ekonomiska mål (Henriques & Richardson 2013). De 
problematiseringar som uppmärksammats i referensramen inom CSR och TBL kan resultera i 
greenwashing. Således är greenwashing ett sätt för företag att framstå som ansvarsfulla och 
ger intrycket att den problematik som finns rörande miljömässiga och sociala aspekter tas 
ansvar för eller är åtgärdade, medan den bakomliggande handlingen är bristande (Alves 
2009). I och med detta har Seven Sins utvecklats för konsumenter och företag vilket fungerar 
som ett ramverk för att bedöma hållbarhetsinitiativ gällande produkter eller tjänster, samt 
urskilja förekomsten av greenwashing och dubbla budskap (Alves 2009; Delmas & Burbano 
2011). I analysen av hållbarhetsrapporterna är CSR och TBL två byggstenar som kartlägger 
företagens hållbarhetsarbete och strategi. Vidare är greenwashing och Seven Sins två 
byggstenar som identifierar vaga och bristande påståenden samt handlingar.  
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3  Metod  
 
I detta kapitel presenteras valet av metod samt information och beskrivning av metodvalet 
innehållsanalys. Vidare diskuteras urvalet och insamling av datamaterial samt hur 
genomförandet gått till och de riktlinjer studien följt. Slutligen avslutas kapitlet med en 
metodreflektion och kritisk reflektion.  

3.1 Val av metod och design  
 
I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts, närmare bestämt en kvalitativ 
innehållsanalys med utgångspunkt i en multipel fallstudiedesign. Studiens grund bygger på att 
undersöka CSR- och hållbarhetsarbetet hos fyra svenska fast fashion-företag för att på så vis 
kartlägga hur teorier och modeller, som presenteras i teoretiska referensramen, går att avläsa i 
verksamheternas hållbarhetsrapportering. Studiens multipla design är en utveckling av 
fallstudiedesignen, vilket i sin tur har använts i samband med en komparativ design, med 
andra ord jämförande design, då studien innehåller fyra företag för jämförelse. 
Fortsättningsvis är det möjligt att ta ställning till vad som är signifikant, samt ge ökad 
förståelse för vad som är gemensamt i de olika fallen. Detta underlättar i sin tur de teoretiska 
reflektionerna över resultatet (Bryman & Bell 2017). Studien utfördes genom en granskning 
och analys av utvalda hållbarhetsrapporter publicerade av företagen. För att uppnå studiens 
syfte samt besvara studiens forskningsfrågor utformades teman, detta för att underlätta 
kontinuitet vid granskningen. De teman som användes vid granskningen var begrepp som 
CSR, Triple Bottom Line, Greenwashing och Seven Sins. För att uppnå ett djupare resultat 
och ha en möjlighet att avgöra när teoretisk mättnad uppnåtts, utformades även 
frågeställningar utifrån begreppen kopplat till de teman som formulerats. Teman och 
frågeställningar användes och fungerade med andra ord som en riktlinje vid granskningen av 
hållbarhetsrapporterna (ibid). 

3.2 Innehållsanalys  
 
Empirin har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är ett angreppssätt 
vid analys av dokument och texter som syftar till att undersöka innehållet utifrån redan 
förbestämda teman för att hitta bakomliggande budskap. Den kvalitativa innehållsanalysen är 
en flexibel metod som kan användas i samband med flertalet varianter av media och 
dokument, vilket i denna studie syftar till hållbarhetsrapporter (Bryman & Bell 2017). Ett 
företag kan idag variera hur de väljer att kommunicera ut sitt CSR-arbete, och 
hållbarhetsrapporteringen anses därmed vara ett dokument som sammanställer allt arbete 
kopplat till den fullständiga CSR-kommunikationen. Analysen i studien har därför utförts på 
totalt 12 stycken hållbarhetsrapporter publicerade av fyra svenska fast fashion-företag. 
Rapporterna har studerats kontinuerligt utifrån kategori företag och inte utifrån kategori år, 
detta för att på ett tydligt vis kunna urskilja förändringar och utveckling över tid inom 
respektive företag. Hållbarhetsrapporter är i vanliga fall väldigt omfattande och i denna studie 
var det inget undantag, av den anledningen utformades teman samt frågeställningar för att 
underlätta och på ett effektivt vis samla väsentlig information till undersökningen. 
Innehållsanalyser blir kontroversiella när en försöker dra slutsatser om latenta betydelser och 
därav är det viktigt att förberedelsearbetet är utförligt och att författarna är medvetna om vad 
som konkret ska analyseras (Bryman & Bell 2017). De teman som togs fram utformades 
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utifrån litteraturöversikten, och frågeställningarna som byggdes upp utformades som ett 
hjälpmedel för att besvara de forskningsfrågor som studien bygger på.  
 

 
Tabell 1: Sammanställning av teman & frågeställningar  
(Egen bearbetning 2019) 
 
Samtliga teman har sin grund i de teorier som presenterats i den teoretiska referensramen, där 
frågeställningarna som formulerats är ett sätt att konkretisera ytterligare. De teman som 
utmärker sig något mer för att vara svåra att konkretisera och närma sig vid innehållsanalys är 
greenwashing och seven sins. I huvudsak är seven sins ett verktyg för att just göra 
greenwashing tydligare som begrepp. Samtidigt har vi författare valt att hålla dessa begrepp 
isär som två enskilda teman för att tydligare skapa en riktlinje vid innehållsanalysen i och med 
de frågeställningar som kopplas till respektive teman. Vad gäller greenwashing och seven sins 
så berör tillhörande frågeställningar bland annat att urskilja eventuell vaghet i form av 
påståenden och formuleringar i hållbarhetsrapporterna, i synnerhet gällande “sin of 
vagueness”. I denna uppsats definieras vaghet i linje med hur Dahl (2010) beskriver begreppet 
i sin artikel, där otydligt eller tvetydigt formulerade påståenden ses som vaga. Vidare i 
processen till resultatet har “the sin of irrelevance“ tolkats på så vis att påståenden och 
formuleringar som varken är av tydlig relevans eller står i relation till kontexten är irrelevanta 
för rapporteringen. Irrelevanta påståenden och formuleringar har därmed en funktion som 
“grönifierar”, men i vissa fall saknas substans eller relevant koppling till rapporteringen. 
Fortsättningsvis redogör följande tabell för hur respektive seven sin tolkats vid 
innehållsanalys i processen till sammanställt resultat.  

 
Tabell 2: Tolkning av ramverket Seven Sins of Greenwashing  
(Egen bearbetning 2019) 
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3.3 Urval och datainsamling   
 
I och med den problematik och diskurs som lyfts i denna uppsats rörande hållbarhet och 
snabbt föränderligt mode, det vill säga fast fashion, så syftar den valda metoden till att just 
undersöka hur denna diskurs ser ut. Angreppssättet utgår från att undersöka hur svenska fast 
fashion-företag kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete, där hållbarhetsrapporter ligger till 
grund för innehållsanalysen. Vidare följer ett icke slumpmässigt urval av svenska fast fashion-
företag med huvudsakliga kriterier att det (1) är ett modeföretag som bedriver till största del 
egen produktion och släpper nyheter minst varje vecka, samt att de (2) har publicerat 
hållbarhetsrapporter minst fem år tillbaka i tiden. Anledningen till valet av att företagen i 
fråga är svenska är dels på grund av större chans till att företagen rapporterar på liknande vis 
och att det därmed är enklare att jämföra på ett enhetligt vis, men även på grund av att Sverige 
är ett land som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsrapportering och tillgängligheten av 
dokumenten (KPMG 2017).  
 

Valet av företag utgick ifrån att uppfylla kriterierna vid scanning av den svenska fast fashion-
marknaden. Vi författare utgick ifrån de företag vi själva som konsumenter främst kom att 
tänka på, och undersökte ifall respektive företag stämde in på kriterierna. Vidare bestämdes 
det hur många företag urvalet skulle bestå av, vilket grundades i den eventuella mättnad som 
skulle krävas för den slutliga analysen, hur väl syftet skulle uppfyllas samt hur väl 
forskningsfrågorna skulle kunna besvaras. Därmed bestämdes det att fyra företag skulle 
utgöra urvalet; H&M, Lindex, KappAhl och Gina Tricot. Urvalet utgick även från att kunna 
se hur respektive företags rapportering förändrats över tid, vilket adderade en dimension av 
specificering vad gällde valet av år och spridning. De valda företagen studerades utifrån hur 
många år som deras hållbarhetsrapportering har publicerats, således konstaterades det att ett 
av företagen vars startår var 2012 är det företag som började rapportera sist, vilket därmed 
gjorde just år 2012 intressant. Att studera år 2012 för samtliga företag skulle med stor 
sannolikhet ge en variation i jämförelse mellan företagen på grund av dess olika 
förutsättningar och erfarenhet inom området. Vidare valdes även den senast publicerade 
rapporteringen, vilken är publicerad år 2018, då det är den bild som idag kommuniceras ut 
från företagen. Ytterligare konstaterades det att ett tredje år skulle bidra med en tydligare bild 
av hur rapportering för respektive företag har utvecklats över tid, det år som valdes var år 
2015, då det ligger precis mittemellan de övriga åren och ansågs därmed förena den valda 
tidsperioden. Det konstaterades även att samtliga av de valda företagen enligt 
årsredovisningslagen (ÅRL) är skyldiga att publicera en hållbarhetsrapport för varje 
räkenskapsår (FAR 2019), vilket i detta fall ger ytterligare förutsättning till enhetliga 
jämförelser. Slutligen kunde det konstateras att urvalet ser ut som följande: 

 
Tabell 3: Redogörelse av urval  
(Egen bearbetning 2019) 
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Lindex urval av år ser dock annorlunda ut då de inte publicerade fullständiga 
hållbarhetsrapporter år 2012 samt år 2018. År 2012 publicerades endast två mindre dokument 
med sammanfattande information om finansiell ställning och klimatpåverkan, år 2018 
sammanställdes endast en beskrivning av Lindex nya affärsidé samt nya löften och visioner 
inom hållbarhetsarbetet. De publicerade dokumenten innehåller begränsad information om 
hållbarhetsarbetet, därmed kompletterades analysen med åren 2013 samt 2017 för att uppnå 
teoretisk mättnad. Trots bristande hållbarhetsrapportering år 2012 och 2018 ansågs Lindex 
vara representativt nog för att ingå i urvalet. Vad som dock skiljde KappAhl ifrån resterande 
företag är hur de använder sig av brutna räkenskapsår vilket därmed har översatts till 
kalenderår, i enlighet med resterande företag, för att underlätta hantering och tolkning av 
respektive år för samtliga företag:  
 

 
Tabell 4: Redogörelse av KappAhls urval 
(Egen bearbetning 2019) 
 
Det hör till studiens natur att det finns risk för subjektiv tolkning (Bryman & Bell 2017), 
därmed konstaterades det att ett företag skulle studeras gemensamt likt en pilotstudie för att 
försäkra att studien skulle genomföras enhetligt och konsekvent genom samtliga företag. 
Följaktligen bestämdes det att H&M skulle studeras likt en pilotstudie, detta då H&M var det 
företag med mest omfattande material sett till antal sidor i hållbarhetsrapportering. Samtidigt 
är H&M det företag i urvalet som hållbarhetsrapporterat flest år och även är det största 
företaget sett till omsättning och antal marknader. Pilotstudien genomfördes gemensamt under 
ett tidsintervall av två dagar, respektive författare granskade varsitt år av H&Ms 
hållbarhetsrapporter (2013; 2015; 2018). Granskningen genomfördes på en gemensam plats, 
detta för att främja möjligheten för diskussion samt säkerställa att teman och frågeställningar 
tolkats enhetligt mellan samtliga författare. Pilotstudien resulterade i en enhetlig granskning 
av H&Ms hållbarhetsrapporter, vilket skapade goda förutsättningar för fortsatt granskning av 
resterande hållbarhetsrapporter. Fortsättningsvis konstaterade pilotstudien att de riktlinjer som 
tagits fram, i form av teman och frågeställningar, gav lyckat sammanställt resultat. Vidare 
användes de teman och frågeställningar som tagits fram vid analys av resterande företag. 
Resterande hållbarhetsrapporter, Gina Tricot, Lindex och Kappahl, granskades på distans 
under totalt sju dagar. Respektive företag, med samtliga tre års hållbarhetsrapporter, delades 
upp mellan oss tre författare. Med andra ord granskade respektive författare totalt fyra stycken 
hållbarhetsrapporter var.  
 
Innan granskningen påbörjades laddades samtliga rapporter ner från respektive företags 
hemsida, och anteckningar fördes systematiskt vid genomgång av hållbarhetsrapporterna för 
att se till att relevant data inte gick försummad, samt försäkra att innehållsanalysen höll god 
validitet och reliabilitet. Data samlades in genom analys av hållbarhetsrapporterna med 
utgångspunkt i de riktlinjer som skapats utifrån teman och frågeställningar. Samtliga rapporter 
granskades genom noggrann läsning från början till slut. Efter granskningen av samtliga 
hållbarhetsrapporter genomfördes en sammanställning samt en diskussion mellan författarna 
rörande samtliga företag. Diskussionen innefattade genomgång av de iakttagelser, upptäcker 
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och undersökningsresultat som respektive författare hade påträffat i samband med den 
kvalitativa innehållsanalysen. Därefter sammanställdes analysen till ett resultat, där 
utformningen av resultatet konstruerades utefter respektive företag och teman.  

3.4 Metodreflektion och etiska överväganden  
 
I denna studie skapar en kvalitativ forskningsmetod möjligheten att samla in detaljerad och 
omfattande information. Det finns däremot nackdelar med att använda sig av en kvalitativ 
metod som därmed bör tas i beaktning. Ett kvalitativt forskningsresultat påverkar den externa 
validiteten i form av att resultaten inte kan generaliseras till andra miljöer eller situationer. 
Således blir generalisering ett problem i form av tillförlitlighet gentemot studiens syfte, detta 
eftersom studien består av ett begränsat och målstyrt urval vilket bidrar till subjektivitet 
(Bryman & Bell 2017). Studien skulle således kunna genomföras med hjälp av en kvantitativ 
studie, detta för att kunna generalisera. En kvantitativ innehållsanalys syftar till att kvantifiera 
ett innehåll vid analys av dokument och text, då denna studie däremot syftar till att finna ett 
bakomliggande tema i materialet anses en kvalitativ innehållsanalys vara mer lämplig. 
Studiens syfte är att bidra med förståelse och skapa en helhetsbild, inte att generalisera 
resultatet (Bryman & Bell 2017). Att komplettera studien med vidare datainsamlingsmetoder 
skulle kunna bidra till fler perspektiv i forskningsmetoden samt stärka trovärdigheten. Semi-
strukturerade intervjuer med respektive företag är ett alternativ som hade kunnat bidra med 
djupare förståelse, vidare skulle resultatet utifrån intervjuerna kunna jämföras med data från 
innehållsanalysen. Med tanke på tidsbegränsningen av studien samt bristande tillgång till 
intervjuer hos företagen i urvalet så skulle detta inte kunnat genomföras inom utsatt tid. 
 
Organisationsdokument i form av hållbarhetsrapporter har analyserats för att bilda en 
uppfattning kring hur hållbarhetsarbetet beskrivits samt utvecklats över tid. Tanken med 
innehållsanalysen är att undersöka om avsändaren till dokumentet menar vad som sägs eller 
säger det som menas (Bryder 1988), vilket innebär att sökandet efter bakomliggande teman 
därmed har undersökts (Bryman & Bell 2017). De material som anses mest relevant för att 
besvara studiens syfte presenteras i resultatet, vilket kategoriseras efter valda 
forskningsteorier. I analysen diskuteras likheter samt skillnader mellan studiens resultat, 
tidigare forskning och forskningsteorier. Två viktiga egenskaper att ta hänsyn till vid 
genomförandet av en innehållsanalys är objektivitet och systematik. Objektivitet innebär att 
det klart och tydligt framgår hur materialet ska kategoriseras för att forskarnas personliga 
värderingar i så liten utsträckning som möjligt ska påverka processen. Regler ska därmed 
utformas för det enskilda fallet, dessa ska vidare tillämpas på ett systematiskt och konsekvent 
sätt för att minimera felkällor (Bryder 1988; Bryman & Bell 2017). De valda 
forskningsteorierna, som används vid analysering av materialet, hjälper oss författare att 
kategorisera materialet samt gör analysen mer konsekvent, vilket minimerar personliga 
åsikter. Fortsättningsvis ställs resultatet mot tidigare forskning samt samhällsdebatter, vilket 
sammanställs i analysen. 
  
Bryman och Bell (2017) menar att en innehållsanalys endast blir så bra som de dokument den 
bygger på, vilket i denna studies fall syftar till företagens hållbarhetsrapporter. 
Hållbarhetsrapporterna är producerade i syfte att rapportera enligt lag, däremot kan rapporten 
även vara ett sätt för företagen att förmedla ett intryck som ska generera positivitet. Således 
finns det en risk att dokumentsanalysen kan skildra den information som företaget valt att dela 
med sig av, vilket påverkar tillförlitligheten i analysen (Bryman & Bell 2017). Scott (1990) 
nämner fyra olika bedömningskriterier rörande ett dokuments kvalitet: autenticitet, 
trovärdighet, representativt och meningsfullhet. Då studien inte har tillgång till interna 
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dokument från respektive företag måste studien förlita sig på enbart tillgängliga dokument, 
vilket i detta fall är offentliga hållbarhetsrapporteringar. Dessa dokument är sannolikt 
autentiska och meningsfulla, vilket innebär att betydelsen i materialet är tydligt och det är 
enkelt att begripa innehållet. Däremot bör frågor kring trovärdighet och representativitet tas i 
beaktning då offentliga dokument inte alltid representerar en sanningsenlig verklighet 
(Bryman & Bell 2017). Trovärdighet beskriver huruvida materialet är utan felaktigheter och 
förvrängningar (Scott 1990), det studien därmed kan ta hänsyn till är att samtliga företag 
måste hållbarhetsrapportera enligt lag. Således kan materialet som analyserats bedömas och 
jämföras med de lagkrav som finns samt om företaget följer GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsrapporteringen (FAR 2019). Lagändringen för redovisning av hållbarhetsarbete 
tillträdde år 2017, vilket är under den tidsperiod som studerats (FAR 2019), däremot har alla 
företagen hållbarhetsrapporterat sedan 2012 eller tidigare. Trots lagändringen har inga 
eventuella trender kunnat urskiljas bland rapporterna som tyder på mindre trovärdighet av 
hållbarhetsrapporteringen innan eller efter lagändringen. Således har en uppfattning kring 
materialets trovärdighet och representativitet, till viss del, kunnat konfirmerats i studien (Scott 
1990). 
  
Inom kvalitativ forskning diskuteras relevansen och betydelsen för reliabilitet och validitet, 
det argumenteras för att begreppen bör anpassas till den kvalitativa forskningen då begreppen 
ursprungligen är från kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2017). LeCompte och Goetz 
(1982) skiljer begreppen genom att dela upp reliabilitet och validitet i två delar, intern och 
extern. Extern reliabilitet står för nivån av replikerbarhet (LeCompte & Goetz 1982) och 
Krippendorff (2004) hävdar att tolkning av text måste vara pålitlig i den utsträckning att den 
kan replikeras av andra forskare eller beskrivas på samma sätt. För att studien ska uppnå 
replikerbarhet beskrivs innehållsanalysens genomförande detaljerat samt att de använda 
kategorier och teman vid analysen specificeras (Bryder 1988). Intern reliabilitet innebär att 
forskarna kommer överens och tolkar materialet enhetligt (LeCompte & Goetz 1982), för att 
förhindra misstolkningar valde vi att tillsammans genomföra den första dokumentsanalysen 
för att säkerställa en enhetlig tolkning av materialet. Fortsättningsvis gäller detsamma för 
intern validitet, att upprätthålla en god överensstämmelse mellan oss medlemmar i 
forskningsgruppen gällande observationer och teoretiska idéer som utvecklas (Bryman & Bell 
2017). 
 
Etiska överväganden att ta hänsyn till i studien rör sig om huruvida vi som författare kan göra 
antaganden angående det insamlade resultatet. Studien kan endast, utefter vad som beskrivs i 
materialet, analysera vagheter i hållbarhetsrapporterna med hjälp av forskningsteorier, tidigare 
forskning och samhällsdebatter. Studien kan inte säkerställa att det som skrivs i 
hållbarhetsrapporten är sant eller inte, därmed är det viktigt att vi författare tar hänsyn till 
detta vid diskussion och slutsats. Samtliga antaganden bör således stärkas med tidigare 
forskning eller samhällsdebatter. Sammanfattningsvis är det således viktigt att vi författare 
endast göra antaganden om vagheter och inte drar slutsatser om huruvida något är sant eller 
falskt. 
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4  Resultat från innehållsanalyser  
 
I detta kapitel redogörs resultatet från de fyra innehållsanalyser som utförts. Företagens 
resultat redovisas var för sig och under varje huvudrubrik finns kort information om 
företagen som sedan följs av rubriker för varje tema som använts som riktlinje vid 
granskandet. I resultatet finns även en tabell inkluderad under “Seven Sins” i form av citat 
för att underlätta och tydliggöra de upptäckter som gjordes under detta tema vid 
granskningen. 

4.1 H&M 
 
H&M är ett svenskt modeföretag vars affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris 
på ett hållbart sätt. Hos H&M hittar kunden ett brett utbud med allt från de senaste trenderna i 
form av klädesplagg och accessoarer till prisvärda “garderobsmåsten”, högfunktionella 
träningskläder och unika designsamarbeten (H&M 2019). År 2002 publicerade företaget sin 
första hållbarhetsrapportering och därefter har företaget varit noga med att släppa en rapport 
årligen. Rapporten i sig rapporteras separat från de publicerade finansiella rapporterna och de 
granskade rapporterna är baserade på Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer. 

4.1.1 Corporate Social Responsibility 
 
I rapporteringen år 2012 beskriver H&M att målet är att bli ledande inom hållbarhet och vara i 
framkant inom branschen, detta är något som de beskriver sig ha uppnått år 2015 samt år 
2018. På samma vis kan användningen av begreppet CSR kopplas till denna utveckling, då 
begreppet endast nämns i rapporten år 2012, men snarare ses som en självklarhet i 
organisationen övriga år. Samtliga rapporter fokuserar till stor del på hur de vill sluta cirkeln, 
vad gäller material och textilavfall i samband med att företaget blev de första modeföretaget i 
världen att lansera en omfattande textilinsamling år 2012. Vidare år 2015 och 2018 har målet 
expanderat och det huvudsakliga målet är att nå en cirkulär företagsmodell, vilket involverar 
alla aktörer i värdekedjan, snarare än en linjär företagsmodell. I alla rapporter (2012; 2015; 
2018) beskriver H&M den viktiga roll som externa parter spelar för den hållbara 
utvecklingen. Detta gäller organisationer, experter, leverantörer samt andra aktörer, men även 
företagets konsumenter och konkurrerande företag. H&M Foundation grundade år 2015 
“Global Change Awards” vars syfte är att uppmärksamma och belysa nya innovationer och 
utvecklingar som kan komma att fungera som en drivkraft för den cirkulära utvecklingen. Vad 
gäller produktionsländer läggs stort fokus på vilka initiativ samt framgångar som gjorts 
angående sociala-, ekonomiska- och miljöaspekter. Bangladesh är ett återkommande 
produktionsland i hållbarhetsrapportering (2012; 2015; 2018) och får stort utrymme och 
mycket uppmärksamhet. År 2015 implementerade H&M UN Sustainable Development Goals 
(SDG)3 i sin hållbarhetsstrategi och år 2018 är målen väl involverade i hållbarhetsstrategin 
och tar stor plats i rapporten.  

4.1.2 Triple Bottom Line 
 
År 2012 lanserade H&M Conscious kollektionen som bygger på “seven commitments” vars 
innehåll består av medvetna åtgärder, stora som små, korta och långsiktiga, för att uppnå ett 
                                                
3

 UN Sustainable Development Goals är 17 stycken hållbarhetsmål, skapta för företag, som grundades år 2015 med målet att uppnås 2030. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
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mer hållbart mode. I rapporteringen år 2015 återfinns dessa åtgärder men har modifierats 
något från lanseringsåret 2012, vidare i 2018 års hållbarhetsrapport benämns inte “seven 
commitments” överhuvudtaget. Hållbarhetsrapporteringen är år 2018 uppbyggd utefter den 
nya hållbarhetsstrategin som bygger på tre övergripande ambitionsmål. Under dessa 
nyckelfaktorer återfinns liknande information och innehåll angående mål och åtagande som 
vid “seven commitments”, bortsett från de utvecklingar som gjorts genom åren. H&Ms vision 
syftar inte endast till sociala- och miljöperspektiv, i samtliga rapporter (2012; 2015; 2018) 
beskriver företaget att de även vill skapa bra företagsintressen. Som förklaring till detta menar 
H&M att långsiktiga investeringar inom hållbarhet skapar långsiktiga affärsmöjligheter vilket 
i sin tur skulle göra företaget relevant och framgångsrikt i en snabbt föränderlig värld. Vad 
som dessutom går att tyda under alla tre års hållbarhetsrapportering (2012; 2015; 2018) är att 
CSR ses som en “överlevnadsfaktor” samt ett sätt att åstadkomma tillväxt. År 2017 
utvecklade H&M sin nya hållbarhetsstrategi, i utvecklandet involverade H&M både interna 
samt externa experter för att tillsammans utforma fokusstrategier som ska leda företaget fram 
till det slutliga målet- att bli det ledande företaget inom hållbart mode. Fortsättningsvis 
specificerar H&M i 2018 års rapportering de tre viktigaste ambitionerna bestående av de mål 
och åtaganden som ska hjälpa H&M att uppnå sin vision: “the shift from a linear to a circular 
business model, where we have the ambition to become fully circular” (2018 s. 18). 

4.1.3 Greenwashing 
 
H&M lägger stort fokus på att påpeka hur deras omfattande textilinsamling har en betydande 
roll i hållbarhetsarbetet, det redovisas att det har samlats in 20649 ton textilier, men dock inte 
i relation till den totala produktionen, vilket i detta fall gör att de goda siffrorna stjäl 
uppmärksamheten (2018). Genomgående rörande samtliga rapporter (2012; 2015; 2018) 
används liknande princip genom att redovisa procentuella värden vad gäller förbättrat 
hållbarhetsarbete, men utan förankring i faktiska siffror vilket försvårar det att sätta i relation 
till kontexten. Vidare går det inte att tyda hur påstådda krav och restriktioner kontrolleras vad 
gäller leverantörernas hållbarhetsarbete. “From the beginning, H&M group’s role has been to 
democratise fashion. Today, that means making it sustainable: it’s the only way we’ll keep 
making great fashion and design available today, tomorrow and for generations to come” 
(2018 s. 6). Så skriver H&M själva och menar alltså på att de som företag demokratiserar 
mode och idag gör det genom att erbjuda hållbart mode för dagens och kommande 
generationer. De plagg som de väljer att kalla hållbara märks sedan med en etikett markerad 
med “Conscious” som till exempel även kan vara markerad med “100% ekologisk bomull” 
vilket egentligen inte försäkrar att plagget i fråga är grönt eller hållbart vad gäller resterande 
processer. Det ger en bild till konsumenten om att plagget är grönt och ett bra och 
demokratiskt val, men i själva verket lyfts endast ett fåtal attribut som talar för plagget i 
helhet. 

4.1.4 Seven Sins  
 
Utifrån de granskade rapporterna (2012; 2015; 2018) går det att tyda ett flertal vaga faktorer 
som är sammanställda i tabellen nedan. H&M nämner ett flertal gånger att de är en av de 
största användarna i världen av hållbara material som återvunnen polyester och ekologisk 
bomull. Det framgår dock inte hur stor mängd av dessa hållbara material som produceras i 
relation till den totala mängd producerade material, vilket därmed gör det svårt att avgöra ifall 
det är hållbart att vara en av de största användarna av dessa material (2012; 2015; 2018). År 
2018 nämner hållbarhetschefen ett vagt tolkat påstående om huruvida en cirkulär affärsmodell 
går att kombinera med flexibilitet och agilitet, vilket syftar till korta ledtider och att möta en 
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snabbt växlande efterfrågan. År 2012 beskriver H&M hur ett antal arbetare i Bangladesh 
utbildats i personliga rättigheter, däremot saknas ett samband till hur många detta är utav det 
totala antalet arbetare i produktion. H&M beskriver i sin hållbarhetsrapport år 2018 att deras 
mål är att endast använda hållbart framställd bomull senast år 2020, vilket är ett viktigt och 
centralt mål för företaget. Däremot distraherar detta från de faktum att det fortfarande är 
väldigt stora mängder hållbart framtagen bomull som produceras, vilket i sig inte behöver 
vara hållbart. H&M markerar alla sina hållbart producerade plagg med en grön etikett, detta 
innebär däremot inte att plaggen alltid är en grön produkt i sin helhet. 
 

 
Tabell 5: H&M Seven Sins  
(Egen bearbetning (2019) utifrån Dahl (2010) & H&M Hållbarhetsredovisning (2012; 2015; 
2018) 

4.2 Gina Tricot  
 
Gina Tricot är en svensk modekedja som bedriver verksamhet i över 30 länder. Målsättningen 
är att erbjuda kunden spännande och feminint mode till kvinnor med affärsidén: ”Mycket 
mode för lite pengar” (Gina Tricot 2019). Första hållbarhetsrapporteringen publicerades år 
2012 och därefter har företaget släppt en rapport årligen, dessutom rapporteras 
hållbarhetsrapporteringarna separat från de publicerade finansiella rapporterna. Alla 
hållbarhetsrapporter är även baserade på Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer och 
presenterar resultat av flera års arbete inom CSR.  

4.2.1 Corporate Social Responsibility 
 
CSR nämns regelbundet genom samtliga rapporter (2012; 2015; 2018) men vad som utmärker 
sig är att innehållet år 2018 är mycket mer utförligt samt mer än dubbelt så långt som 
rapporterna år 2015 och år 2012, och dessutom skriven på engelska. CSR beskrivs och 
förklaras som en viktig plattform för samarbete, dels mellan företaget och deras leverantörer 
men även inom branschen i helhet rörande ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 
Genom alla granskade rapporter (2012; 2015; 2018) läggs stort fokus på bland annat 
samarbeten med olika organisationer i form av företagets engagemang och närvaro i olika 
riskländer som bland annat Bangladesh och Indien. Vad som återfinns i rapporten år 2018, 
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men inte i tidigare år, är fokus på kvinnan; att göra hennes röst hörd samt att företaget utbildar 
kvinnor och uppmuntrar dem att tro på sig själva. Vad som även nämns i rapporten år 2015 är 
att arbetet mot att skapa cirkulära modeller startas. I rapporten år 2018 dyker UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) upp och företaget förklarar att alla 17 mål är relevanta för Gina 
Tricot eftersom företaget påverkar var och en av dem, antingen direkt eller indirekt. År 2017 
genomfördes en ingående analys av vilken inverkan företagets verksamhet har på varje SDG 
och slutsatsen blev att fyra av målen är särskilt relevanta för organisationen och därav borde 
fokus och ansträngningar göras för att uppnå ett meningsfullt bidrag. Inom Gina Tricot finns 
en hållbarhetsgrupp bestående av hållbarhetschef, CSR-chef, produktionschef, 
kvalitetsansvarig och mentor. Utöver detta är all handel baserad på en uppförandekod som 
reglerar arbetsförhållanden och miljö, och i varje rapport listar företaget samarbeten de har 
med olika organisationer som de är aktiva medlemmar i. Ett annat initiativ som nämns i alla 
rapporter (2012; 2015; 2018) är de regelbundna kemikalietester som utförs för att säkerställa 
deras krav, dessa tester utförs löpande av leverantörerna på Gina Tricots begäran samt även 
huvudkontoret för löpande stickprover. Målen som går att tyda genom rapporterna (2012; 
2015; 2018) är bland annat att företaget strävar efter att öka andelen produkter tillverkade av 
ekologisk bomull och återvunna material samt deras stora satsning i Bangladesh som får 
mycket fokus. Sist men inte minst benämns det i rapporten år 2018 att Gina Tricots mål är att 
genomföra ett cirkulärt tankesätt redan vid design för att få så stor effekt på produktens 
miljöpåverkan som möjligt.  

4.2.2 Triple Bottom Line 
 
I rapporteringen (2012; 2015; 2018) gällande hållbarhetsarbetet tas sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter upp. Bland annat beskrivs det hur företaget årligen genomför 
utbildningar för deras anställda inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö och under 2012 års 
rapport beskrivs det hur alla butiks- och regionchefer i Sverige och Norge utbildades. Antalet 
leverantörer har genom de granskade åren (2012; 2015; 2018) blivit färre och samarbeten har 
därmed blivit tätare samt att varje produkt diskuteras ur ett kvalitetsperspektiv och är en viktig 
parameter som beaktas under hela utvecklingsprocessen. All produktion sker i länder som på 
ett eller annat sätt kan klassas som riskländer och därmed är det viktigt med aktiva besök och 
noggranna kontroller gällande leverantörerna. Gina Tricot ställer bland annat kemikaliekrav 
som påverkar produktionen och arbetsmiljön hos leverantörerna, samt att produkten bedöms 
enligt säkerhetsaspekter som bygger på försiktighetsprincipen. Utöver de förbjudna ämnen 
som lagstiftning förbjuder, ställer även företaget ytterligare krav på sina leverantörer genom 
egen kemikalielista som leverantörerna enligt avtal förbinder sig till att följa. I 2018 års 
rapport beskriver företaget att leverantörsutvärderingar är en mycket viktig del av Gina 
Tricots hållbarhetsarbete och att avsikten är att hjälpa och stödja leverantörer för att kunna nå 
en högre utvärderingsnivå. Företaget påpekar även att de tror på lokal närvaro i sina 
produktionsländer och menar att de är beroende av personalen på plats då det är en viktig länk 
till deras leverantörer. Vad som även kan kopplas till TBL år 2018 är att företaget vill tillämpa 
ett mer cirkulärt tillvägagångssätt, detta gäller både konsumenter och företag. I samband med 
detta nämns även återvinning som en av de viktigaste frågorna på grund av att det är där 
loopen kan stängas. Resurserna måste i och med detta användas ansvarsfullt, maximera 
återanvändningen och regenerering inom produktcykeln. Vad gäller de sociala aspekterna, 
bortsett från konsumenternas ansvar, benämns även minimilönen och förhållandena i 
Bangladesh med ett stort fokus genom samtliga rapporter (2012; 2015; 2018). 
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4.2.3 Greenwashing  
 
I de granskade rapporterna (2012; 2015; 2018) upptäcks vaga påståenden på ett flertal ställen. 
Exempelvis uppger företaget i rapporten år 2015 att butikernas plastpåsar bland annat är 
gjorda av återvunnen plast och ostronskal, däremot skrivs det inte ut vad resterande material 
består utav. Alla Gina Tricots produkter som är producerade i hållbara material märks därefter 
med särskilda etiketter för att belysa det hållbara materialet samt att alla plagg som är märkta 
med ”organic cotton” innehåller certifierad ekologisk bomull. I relation till detta så uppger 
företaget inte den totala andelen producerade plagg per år i någon av rapporterna, men 
använder i procent hur mycket av plaggen som är producerade i mer miljövänligt material. I 
första granskade rapporten från år 2012 nämner företaget att hållbarhetsarbetet berättas om på 
hemsidan, men även vid deltagandet av seminarier, debatter och media för att på så vis stärka 
Gina Tricots varumärke. Inte minst genom att vara en synlig aktör i hållbarhetsfrågor menar 
Gina Tricot att de blir den attraktiva arbetsgivaren som de vill vara. Vad som även går att tyda 
genom samtliga rapporter (2012; 2015; 2018) är att företaget gärna använder hemska 
händelser för att belysa något positivt som de arbetar med, exempelvis nämner de Rana Plaza-
incidenten och Syrianska inbördeskriget. Dessa kopplas sedan till olika problem som sedan 
löser sig/minimeras med Gina Tricots hjälp. År 2018 nämns löner under de problematiska 
omständigheter där minimilönen sällan är tillräcklig för att täcka arbetarens grundläggande 
behov. Företaget menar att de är medvetna om problemet och försöker tillsammans med 
organisationer och lokala representanter förbättra situationen och skapa ett skifte i branschen. 
En annan utmaning som nämns är att uppnå högre transparens från leverantörer och 
produktionsenheter då deras kunder bryr sig om alla aspekter av hållbarhet och vill därför 
kunna bidra med fullständig information om produktens ursprung. Således har företaget under 
de senaste åren gjort en stor insats för att dokumentera deras supply chain med 
leverantörernas leverantörer.  

4.2.4 Seven Sins 
 
Vid granskningen av rapporterna (2012; 2015; 2018) observerades flertalet vaga faktorer som 
redogörs i tabellen nedan. I rapporterna går det att utläsa att en produkt som innehåller minst 
50% mer hållbara fibrer klassificeras som en hållbar produkt. I en av rapporterna (2018) 
formulerar sig Gina Tricot på sådant sätt att de menar att fokus ligger på kvinnan, att göra 
hennes röst hörd. Detta sker genom att utbilda kvinnor angående deras rättigheter samt 
uppmuntra dem till självsäkerhet. Trots detta belyser Gina Tricot på flertalet ställen i 
rapporten att orättvisorna inom branschen och i textilfabrikerna är långt ifrån uppnådda och 
dessutom är utfallet av utbildningen svår att spåra samt bevisa utan att fysiskt befinna sig på 
plats (2018). Fortsättningsvis formuleras vaga påståenden om att företaget strävar efter att öka 
andelen produkter av ekologisk bomull och återvunna material utan att närmare gå in på hur 
mycket de vill öka då procentandelen i placeras i relation till något mål (2012). Hållbara 
material är återkommande i alla rapporterna (2012; 2015; 2018) samt att Gina Tricot själv 
rankar materialen och avgör vad som anses som hållbart eller inte. Med andra ord görs en 
subjektiv tolkning om vad som anses vara hållbart och inte, vilket kan ses som oväsentligt då 
ett hållbart material för Gina Tricot kan komma att upplevas som icke-hållbart för 
konsumenten. Vad gäller den totala andelen producerade plagg per år, uppger Gina Tricot inte 
i någon av rapporterna. Trots detta använder de procentuella siffror av hur mycket plagg som 
är producerade i mer ”miljövänligt material” (2012; 2018). Företaget uttrycker även antalet 
leverantörsbesök, uppföljning och kontroller som gjordes under år 2018, vilka lyfts fram som 
positiva aspekter vid första anblick. Senare i rapporten benämns resor i samband med 
koldioxidutsläpp, vilket är en verklig konsekvens av alla de uppföljningar, kontroller och 



 

- 23 - 

besök som årligen utförs av Gina Tricot. Denna miljömässiga påverkan göms av de aspekte 
som faktiskt ligger till grund för utsläppen. Detta innebär med andra ord att en produkt 
klassificeras som grön baserat på ett smalt urval av attribut, utan att ta hänsyn till resterande 
produktion som potentiellt kan innehålla processer med miljöskadliga attribut. Vad gäller 
miljökrav så är Gina Tricot väldigt noga i alla sina rapporter att kommunicera ut deras 
samarbeten och aktiva medlemskap i otaliga organisationer. Däremot märker Gina Tricot alla 
plagg som är producerade i hållbara material med särskilda etiketter (2012) och vad som är 
hållbart eller inte, verkar vara en tolkningsfråga.  
 

 
Tabell 6: Gina Tricot Seven Sins  
(Egen bearbetning (2019) utifrån Dahl (2010) & Gina Tricot Hållbarhetsredovisning (2012; 
2015; 2018) 

4.3 KappAhl  
 
KappAhl grundades 1953 i Göteborg av Per-Olof Ahl, där grundidén var; “att ge alla kvinnor 
möjlighet att vara välklädda, till ett överkomligt pris”. Butiken hette till en början Kapp-
affären men kom senare att kallas för just KappAhl. Idag cirka 60 år senare är KappAhl en av 
nordens ledande modekedja inom fast fashion med över 400 butiker på fyra marknader där 
affärsidén lyder; “Prisvärt mode för de många människorna”. De började sin 
hållbarhetsredovisning år 2008 och har sedan dess publicerat en årligen vid varje bokslut som 
förhåller sig i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer (KappAhl 2019).  

4.3.1 Corporate Social Responsibility   
 
“Mode är rätt när det känns rätt.” Så inleds KappAhls hållbarhetsrapport år 2018 och fungerar 
även som ett märkbart förhållningssätt genom samtliga delar av rapporten. De tre studerade 
åren av KappAhls hållbarhetsrapportering (2012; 2015; 2018) följer till stor del en liknande 
struktur samt optimistiska ton, samtidigt speglar respektive år samtiden i form av hur de 
förhåller sig till hållbarhet. Vad som tydligt går att uppmärksamma år 2012 är hur de 
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beskriver sig se en växande attitydförändring hos konsumenter och jobbar därmed aktivt för 
att kunna möta efterfrågan av hållbart mode. I samband med detta rullas hållbarhetsstrategin 
“Future Friendly Fashion” ut. Vidare är en övergripande målsättning för samtliga år att sluta 
loopen i form av resurser vad gäller textila fibrer, vilket med åren blir mer och mer integrerat 
där det senare utvecklas till att bli ett mål att nå cirkulär ekonomi år 2018. Vad som är 
signifikant rörande år 2015 är hur stort fokus, trots rapporteringens syfte, läggs på hur de 
skapar mode för att kunden ska få kunna känna sig perfekt: “Jag är perfekt när det känns 
perfekt”, vilket även matchar med hur de kommunicerar år 2018 att det just ska “kännas rätt”. 
Vidare utvecklas hållbarhetsstrategin till att år 2018 kallas för “Responsible Fashion” med 
huvudsakliga syfte att driva en hållbar designprocess för att på så vis kunna ge kunden en 
hållbar garderob. Ytterligare lyfter de i samtliga rapporter hur hållbarhetsproblematiken är 
omfattande inom branschen och hur de vill vara en aktör som tar det ansvar de kan. För att på 
bästa sätt kunna ta sitt ansvar och ha en positiv påverkan, så menar KappAhl själva att det 
krävs branschgemensamma samarbeten för att kunna förändra på riktigt, vilket driver dem i 
vilka initiativ som tas samt hur de har utvecklats över åren till att bli aktiva i allt fler och mer 
omfattande initiativ, exempelvis Sustainable Apparel Coalition (SAC)4.  

4.3.2 Triple Bottom Line 
 
Vad gäller the Triple Bottom Line så belyser rapporteringen hur de lägger stort fokus vid 
samtliga av de tre delarna: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Alla rapporter (2012; 2015; 
2018) inleds med ett flertal sidor avsedda för ekonomiska mål och nyckeltal samt 
försäljningsprognos, vidare belyses modebranschens svårigheter utöver detaljhandelns kamp 
om försäljningssiffrorna; “Kunskapen om modebranschens utmaningar växer. Planetens 
ändliga resurser och det stora fokuset på klimatfrågan leder till ett ökat intresse för 
återvinning, cirkulära affärsmodeller och innovativa produktionstekniker. Viktiga frågor som 
arbetsvillkor, levnadslöner och hälsa och säkerhet i produktionsländerna behöver fortsatt 
utvecklas och modebranschen behöver ta ansvar för att främja utvecklingen” (2018 s.21). 
Detta citat från rapporteringen år 2018 sammanfattar kort förhållningssättet som KappAhl har 
gentemot miljömässiga och sociala aspekter kopplat till verksamheten. Det läggs i huvudsak 
stor vikt vid hur de arbetar mot bättre arbets- och levnadsförhållanden i de länder där de 
bedriver sin produktion, hur detta konkret görs framgår mer eller mindre vilket även lämnar 
ett flertal frågetecken efter sig. År 2018 bedriver KappAhl 41% av sin totala produktion i 
Bangladesh, vilket gör landet till deras största produktionsland. Problematiken i landet 
rörande arbetsförhållanden uppmärksammas i rapporteringen där initiativ kopplade till just 
problematiken i Bangladesh bedrivs. Kappahl menar dock att det huvudsakliga ansvaret för att 
höja lönerna (till levnadslöner) ligger på regeringen i landet, arbetsgivarna och arbetstagarna 
själva då det krävs kontinuerlig dialog mellan parterna för att uppnå hållbar utveckling. 
KappAhls egna ansvar i frågan ligger i att delta i breda branschgemensamma initiativ såsom 
Ethical Trade5 och SAC. Förutom det så bedriver organisationen TCM6, på uppdrag av 
KappAhl, en utbildning för kvinnor i Bangladesh som syftar till att hjälpa kvinnor som vill 
arbeta inom textilindustrin att få den kunskap som krävs och hjälp till att vidare hitta ett jobb, 
men de får även utveckla sina grundläggande läs- och skrivfärdigheter och informeras om 
deras rättigheter.  

                                                
4

 Sustainable Apparel Coalition (SAC) är en ideell organisation som grundades år 2011. Organisationen har utvecklat Higg Index, en 
standardiserad värdekedjemätningssats och ett verktyg för alla branschdeltagare.https://apparelcoalition.org/  
5

 Ethical Trade influerar företag till att agera ansvarsfullt och främja anständiga arbetsförhållanden. https://www.ethicaltrade.org/ 
6

 TCM Foundation är en lokal organisation i Bangladesh som tar initiativ i form av bland annat utbildning för att värna om kvinnor och 
barns framtid. https://www.foundationtcm.org/programs/  
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4.3.3 Greenwashing 
 
Samtliga rapporter (2012; 2015; 2018) består till stor del av vaga påståenden som saknar 
exemplifiering eller specificering där fraser som “mer hållbart”, “mer hållbara material” eller 
“bättre för miljön” används upprepade gånger. Det är sällan som dessa relativa beskrivningar, 
med i och för sig positiv ton, egentligen säger vad exakt de gör och vad exakt som ska bli 
bättre och hur mycket bättre. Vidare beskrivs miljöpåverkan från produktion som något som 
endast rör vattenåtgång, råmaterial och mjukgörande medel innehållande sulfater. Övriga 
processmoment nämns endast när det kommer till öko-tex-certifieringen7 för vissa plagg, 
vilket endast försäkrar att plaggen i fråga inte innehåller några skadliga restsubstanser. Vidare 
på KappAhls hemsida finns det en filtreringsfunktion “Responsible Fashion” för den 
medvetna kunden som endast vill konsumera hållbart mode, vilket visar sig missleda kunden 
en aning. Vad denna filtrering egentligen innebär är att alla plagg som är eller skulle kunna 
vara om än 1% mer hållbara en de konventionella plaggen, filtreras kvar och kallas därmed 
för Responsible. Exempelvis anses ett stort urval bomullsplagg vara hållbara av KappAhl då 
de samarbetar med BCI (Better Cotton Initiative)8 vilket gör att stor del av deras bomull anses 
vara mer hållbar än konventionell bomull och samtliga bomullsplagg kan därmed innehålla 
bomull från BCI. Ytterligare nämner de hur de tillsammans med sina kunder minskat 
konsumtionen av plastpåsar genom initiativet “One Bag Habit”9 som skapats tillsammans med 
Lindex och H&M och får det att framstå som att initiativet i sig har bidragit till reduceringen. 
Detta grundas egentligen i att år 2017 lagstadgades det att butiker måste informera 
konsumenter angående plastpåsar miljöpåverkan samt att åtgärder kan vidtas, vilket i flera fall 
blivit att ta betalt för plastpåsar, med syfte att minska förbrukningen av plastpåsar10.  

4.3.4 Seven Sins  
 
I KappAhls hållbarhetsrapporter (2012; 2015; 2018) går det att tyda vaga faktorer som går i 
enlighet med ramverket Seven Sins, vilket redogörs i tabellen nedan. KappAhl stoltserar med 
hur de använder sig av en stor andel BCI-märkt bomull och porträtterar det som ett hållbart 
alternativ, vilket egentligen missvisar den verkliga bilden av BCI som initiativ. BCI försäkrar 
endast att bomullen medför “bättre” arbetsförhållanden för odlare och “mindre” åtgång vatten 
och kemikalier, men det försäkrar inte hållbart odlad bomull. KappAhl konstaterar även i en 
av sina rapporter (2012) att de använder sig av “70% grön el i Sverige”, vilket saknar bevis 
och underlag för att det stämmer eller går att kontrollera. Vidare menar KappAhl att de genom 
sin närvaro i deras produktionsländer (bl.a. Bangladesh) skapar arbetstillfällen och bättre 
förutsättningar för barn och kvinnor, vilket dels är vagt uttryckt i och med begrepp som 
“bättre”  men även svårt att tro i relation till övrig fakta vad gäller arbetsförhållanden i 
exempelvis Bangladesh. KappAhl belyser även i respektive del i samtliga rapporteringar hur 
stor klimatpåverkan respektive delar har i %-andel av KappAhls totala klimatpåverkan, 
såsom: Design och inköp står för 1%, Försäljning står för 10% och Konsumtion står för 26%. 
Hur detta räknas ut framgår inte, samt vad detta skulle fylla för syfte i rapporteringen framgår 
inte heller. Vidare porträtterar KappAhl sina Öko-tex-certifierade plagg som “hållbara” och 
marknadsförs som “Responsible Fashion”, vilket även här är missvisande då en öko-tex-
certifiering endast försäkrar att plagget inte innehåller några skadliga restsubstanser. Slutligen 
                                                
7

 Öko-tex-certifieringen försäkrar konsumenten att produkten inte innehåller några skadliga restsubstanser. https://www.oeko-tex.com/ 
8

 BCI (Better Cotton Initiative) verkar för att göra den globala bomullsodlingen bättre för de som som arbetar och producerar, bättre för 
miljön där den växer, samt bättre för hela sektorns framtid. https://bettercotton.org/ 
9 One Bag Habit är ett initiativ för att minska konsumtionen av plastpåsar. http://www.onebaghabit.se/ 
10

 Riksdagen: Förordning (2016:1041) om plastkassar. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/_sfs-2016-1041  
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använder sig KappAhl av filtreringsfunktionen “Responsible Fashion” på deras hemsida som 
filtrerar bort “ohållbara” produkter, så att den medvetna kunden enkelt ska kunna handla 
hållbart. Det som dock brister är hur de under denna gröna etikett har placerat plagg som 
innehåller BCI-bomull (andel är ej specificerad), består av recycled polyester eller är öko-tex-
certifierade. Filtreringen försäkrar därmed inte att att modet som ligger där är ansvarsfullt, 
utan snarare att det är bättre och mer hållbart än det konventionella modet som säljs i övrigt.  
 

 
Tabell 7: Kappahl Seven Sins  
(Egen bearbetning (2019) utifrån Dahl (2010) & KappAhl Hållbarhetsredovisning (2012; 
2015; 2018) 

4.4 Lindex  
 
Lindex är ett svenskt modeföretag som erbjuder ett brett sortiment till dam och barn. Deras 
mode kännetecknas av god passform och kvalitet, det är prisvärt och är tillverkat på ett 
hållbart och ansvarsfullt sätt. Idag har Lindex cirka 490 butiker på 18 marknader, samt en 
onlineshop i ett 30-tal länder (Lindex 2019). Lindex har hållbarhetsredovisat sedan år 2006,  
vilket rapporterats separat från de finansiella rapporterna. Lindex har under alla år, bortsett 
från åren 2010-2012 samt 2018, hållbarhetsrapporterat enligt GRIs riktlinjer. 

4.4.1 Corporate Social Responsibility 
 
Lindex affärsidé är att ”erbjuda inspirerande och prisvärt mode, och en modeupplevelse i 
världsklass” (2012). År 2012 publicerades ingen fullständig hållbarhetsrapport, istället gjordes 
två mindre dokument som sammanfattade hållbarhetsarbetet samt företagets klimatpåverkan. 
Således resulterade analysen år 2012 i bristande information, och inget mönster kan 
identifiera varför det inte publicerades hållbarhetsrapporter under åren 2010-2012. År 2013 
lanserades däremot den nya CSR och hållbarhetsrapporten i och med ett ökat intresse från 
kunder samt medarbetare. Lindex beskriver i sin hållbarhetsrapport år 2015 hur deras 
ambition är att vara ett ledande modeföretag, kända för att vara en av de mest hållbara, 
transparenta och pålitliga i branschen. Samma år ansluter sig Lindex till UN Sustainable 
Development Goals Agenda 2030, vilket enligt företaget är viktiga mål att samarbeta runt. År 
2018 släpptes ingen fullständig hållbarhetsrapport då Lindex omformulerat sin företagsvision, 
”Our company vision is to empower and inspire women everywhere”, och med det nya löftet 
inom hållbarhetsarbetet ska dem ”make a difference for future generations”. Lindex nya 
affärsidé är att bli ett allt mer ”ändamålsenligt” företag. För att komplettera 2018 års 
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hållbarhetsrapport granskades även 2017 års hållbarhetsrapport. År 2017 är UN Sustainable 
Development Goals fortfarande viktiga mål som är väl integrerade i rapporterna, målen nämns 
även i 2018 års rapport och kommer att fortsätta inkluderas framöver. I samtliga rapporter 
(2012; 2013; 2015; 2017; 2018) diskuterar Lindex den komplexitet som branschen består utav 
och vilka utmaningar som väntar. Företaget anser att problematiken kan lösas med hjälp av 
samarbete mellan aktörer i värdekedjan, detta för att tillsammans hitta lösningar och således 
uppnå förändring. Vidare beskriver Lindex att en stor del av deras CSR arbete ligger i att 
stödja icke-vinstdrivande organisationer för att uppnå förändring. I hållbarhetsrapporten år 
2015 rapporteras information om att dem totalt sålt cirka 64 miljoner plagg, varav 27 miljoner 
sålda plagg tillverkats av hållbara material. Ingen information om hur mycket som 
producerats. Totalt 44% av Lindex produktion är lokaliserad i Bangladesh, vilket gör landet 
till deras största produktionsland 

4.4.2 Triple Bottom Line 
 
I rapporteringen av hållbarhetsarbetet går samtliga delar av the Triple Bottom Line att tyda, 
vilket är mer eller mindre informativt beroende på år. Ekonomiska aspekter lyfts i alla 
rapporter, borträknat från 2018 års rapportering då endast målet mot en allt mer cirkulär 
ekonomi belyses. I rapporterna (2015; 2017) beskrivs hur arbetet gentemot miljömässiga och 
sociala aspekter är kopplade till verksamheten, samt hur dem arbetar för att minska 
klimatpåverkan och förbättra arbetsförhållanden i produktionsländer. Hur dem går tillväga 
beskrivs mer eller mindre utförligt i de olika ansvarsområdena. År 2015 fram till år 2017 
beskriver Lindex sin hållbarhetsstrategi utifrån värdekedjans olika aktörer där varje del 
beskrivs och ansvarstaganden inom varje område rapporteras. År 2018 kan man urskilja en 
allt tydligare hållbarhetsstrategi då Lindex framöver kommer att grunda sitt hållbarhetsarbete 
utifrån tre viktiga ambitioner: Empower Women, Respect the planet och Ensure Human 
Rights. Vidare kommer målsättning inom varje ambition tillsättas för att skapa och förbättra 
varje ambition, detta ska hjälpa dem att nå löftet om en mer hållbar framtid för framtida 
generationer. 

4.4.3 Greenwashing 
 
Samtliga rapporter (2012; 2013; 2015; 2017; 2018) består av vaga påståenden som saknar 
exemplifiering eller specificering där fraser som ”mer hållbart”, ”extra miljöhänsyn” eller 
”hållbara material” används flitigt. I vissa fall beskrivs de vaga påståendena ytterligare i 
rapporten, däremot ”skyltar” företaget gärna med fraser som låter bättre än vad de egentligen 
är. Lindex lägger stor vikt i att rapportera angående arbetsförhållanden och lönevillkor i 
produktionsländer som Bangladesh (2013; 2015; 2017; 2018). Lindex beskriver att dem är 
medvetna om att minimilönen, som oftast är den lön som betalas ut till fabriksarbetare, inte är 
tillräcklig att leva på. Däremot anser dem att detta till stor del är leverantörernas ansvar. 
Problematiken i produktionsländer som Bangladesh belyses, samtidigt sker totalt 44% av 
deras totala produktion i Bangladesh (2017). I och med detta rapporteras ett flertal 
ansvarstaganden inom produktionsländerna. Kvinnors rättigheter är en faktor som Lindex 
brinner för och dem känner ett ansvar för alla kvinnor som är involverade i deras värdekedja. 
Utbildning, exempelvis inom hygien och hälsa, är ett ansvarstagande som Lindex belyser i 
flera rapporter. I rapporteringen år 2018 skriver företaget att dem ett flertal gånger 
misslyckats med att tillgodose kvinnor och att deras rättigheter har kompromissats, detta beror 
på acceptans av bristande normer inom modeindustrin. Trots detta har de med god och positiv 
ton rapporterat om de förändringarna och framsteg företaget bidragit med under tidigare år. 
Brister inom industrin och händelser har påpekats, men det har alltid resulterat i något bra. En 
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fortsatt konflikt som går att tyda är huruvida Lindex bidrar till problematiken angående hög 
produktionspress, vilket resulterar i övertid, på grund av sina korta ledtider, vilket dem 
nämner själva i rapporteringen år 2015. I rapporteringen år 2017 belyser dem återigen 
problematiken, däremot har en undersökning, som gjorts i valda fabriker, visat att det är 
bristande produktionsplanering som är den bidragande faktorn till övertid på arbetsplatsen. 
Vid rapporteringen av detta diskuterar Lindex inte sina korta ledtider, vilket gjordes år 2015. 
Lindex beskriver år 2017 att dem tillsammans med KappAhl och H&M grundat “One Bag 
Habit”, ett initiativ för att minska användningen av plastpåsar i Sverige. 

4.4.4 Seven Sins  
 
Utifrån de granskade rapporterna går det att tyda ett flertal vaga faktorer som går att 
sammanställa i tabellen nedan. Ett exempel som tyder på “hidden trade-off” är att Lindex i sin 
hållbarhetsrapportering år 2015 belyser stolt och tydligt hur stor andel bomull som är 
ekologisk, däremot väljer Lindex att i väldigt liten utsträckning kommunicera ut den mindre 
procentandel som är GOTS certifierad bomull11. GOTS certifieringen omfattar hela 
produktionsprocessen och är mer hållbar än den ekologiska bomullen, trots detta väljer 
Lindex att lägga störst fokus på ekologisk bomull istället för GOTS certifierad bomull. 
Fortsättningsvis går det att diskutera huruvida Lindex anser, utan bevis, att det är just tack 
vare deras sponsorskap som barn i Bangladesh kan gå i skolan. Organisationen School of 
Hope grundades år 1990 och har varit verksamma sedan dess, således kan utlandet tolkas som 
“sin of no proof”. År 2018 nämner Lindex ett vagt påstående om hur de anser att alla 
medarbetare i värdekedjan ska kunna leva på sin lön, och att dem är medvetna om 
utmaningarna angående detta i branschen. Samtidigt har lönefrågan varit en viktig och central 
punkt sedan år 2012, trots detta görs inga radikala förändringar. Fortsatt diskuterar Lindex 
(2018) att dem ett flertal gånger misslyckats inom sociala frågor och att lönefrågor är en 
viktig faktor att fortsätta inkludera i framtiden. Ett flertal gånger rapporteras procentandelar, i 
form av exempelvis utsläpp, som saknar samband. Det går inte att tyda hur dessa 
procentandelar står i relation till Lindex totala klimatpåverkan. Fortsatt porträtterar Lindex 
BCI som ett hållbart alternativ, vilket inte behöver syfta till att produktionen inte innehåller 
farliga kemikalier utan endast att det är bättre än konventionell bomull. Alla plagg som på 
något vis producerats mer hållbart markerar Lindex med en grön etikett, detta oavsett om det 
endast är aningen mer miljövänligt mot ett traditionellt val av material eller 
produktionsprocess, plagget behöver således inte vara grönt.  

                                                
11

 Global Organic Textile Standard (GOTS) är en standard som omfattar hela produktionsprocessen, från fiber till färdig produkt, och 
standarden certifierar den ekologiska statusen. Standarden inkluderar sociala och miljömässiga faktorer. https://www.global-standard.org/  



 

- 29 - 

Tabell 8: Lindex Seven Sins  
(Egen bearbetning (2019) utifrån Dahl (2010) & Lindex Hållbarhetsredovisning (2012; 2013; 
2015; 2017; 2018) 
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5  Diskussion  
 
I detta kapitel kopplas studiens empiri samman med den teoretiska referensramen. 
Diskussionen är strukturerad utefter de fyra teorier och modeller som presenteras i resultatet 
för att underlätta korrelationen mellan resultat och tidigare forskning.   

5.1 Corporate Social Responsibility 
 
Hos de granskade företagen går det att tyda både likheter och skillnader gällande det CSR-
arbete samt de initiativ som företagen tillämpar i sin hållbarhetsstrategi. Alla fyra företag 
uttrycker att de vill sluta cirkeln vad gäller material och textilavfall och samtliga företag är 
eniga och noga med att belysa att de kan uppnå detta genom att involvera alla aktörer i 
värdekedjan. Det finns ett flertal faktorer som försvårar en institutionell implementering av 
CSR (Lee & Kim 2009), vilket skulle kunna försvåra dessa visioner och mål angående att 
sluta cirkeln. Däremot är detta ingenting som diskuteras i större utsträckning utan företagen 
nämner endast i generella drag att de möter stora utmaningar i dagens samhälle. Utöver detta 
menar H&M även att externa aktörers involvering och medvetenhet spelar stor roll för att nå 
sociala-, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Detta är en svårighet i sig och kan sättas i 
relation till Blackburn (2009) som menar att utbyte av information gällande CSR-relaterade 
frågor inom försörjningskedjan är avgörande och kan leda till kunskap och medvetenhet. Med 
andra ord är information och kunskap svaret och det som krävs för att uppnå en mer hållbar 
förändring (Blackburn 2009). Lindex instämmer med Blackburn (2009) och anser att 
problematiken som uppstår kan lösas med hjälp av bättre kommunikation samt samarbete 
mellan aktörerna i värdekedjan för att finna lösningar och på så vis åstadkomma förändring 
och utveckling.  
 
Gina Tricot är det företag som uttryckligen skriver ut CSR som ett återkommande begrepp 
genom samtliga rapporter. De menar att CSR är en viktig plattform samt att samarbeten med 
andra organisationer är avgörande för att uppnå ett hållbart sortiment. Detta kan uppfattas som 
en god inställning då CSR inte bör hanteras som ett tillägg i hållbarhetsstrategin, utan snarare 
bör implementeras i organisationens kärnstruktur för att därigenom stärka varumärke och 
förtroendet mellan aktiva aktörer (Battaglia, et al. 2010; Lindgreen, Maon & Wilcock 2012). 
Samtliga företag fokuserar på och väljer att lyfta sin närvaro och sitt engagemang i flera 
riskländer, kanske främst i Bangladesh. Landet har en historia som innefattar ett flertal 
tragedier kopplat till textilbranschen vad gäller allt ifrån orättvisa arbetsförhållanden, 
livskvalitet till fabrikskollapser och fabriksbränder. Att företagen väljer att lyfta detta och visa 
på ett större engagemang gentemot andra samarbetsländer kan sättas i relation till vad Lee och 
Kim (2009) samt Silberhorn och Warren (2007) menar med att företag som försöker 
implementera CSR utsätts för sociala tryck, vilket i sin tur driver och motiverar till vilka 
initiativ som tas. Med andra ord kan engagemanget i Bangladesh ses som en avgörande 
handling ur en aspekt av varumärkesstärkning, då det kan ses som värdefullt för konsumenter 
och intressenter (Perry & Towers 2013; Arrigo 2013).  
 
Samtliga företag, förutom Kappahl, har involverat UN Sustainable Development Goals i sina 
hållbarhetsstrategier, däremot är det svårt att i flera fall tyda utfallet av målen samt hur dessa 
mål används aktivt inom företaget. Vid brist på intern kommunikation och tydligt ledarskap 
kan följden resultera i att initiativen inte genomförs korrekt vilket kan ses som problematiskt 
då det blir svårt att avgöra prestationsförmågan, både för företaget och konsumenten (Lee & 
Kim 2009). Genom att företagen framställer att de erbjuder bättre arbetsvillkor och engagerar 
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sig i samarbeten med icke-vinstdrivande organisationer uppfattas de positivt i miljömässiga 
och sociala frågor (Perry & Towers 2013). Det är dock viktigt att se nyanserna vid goda 
initiativ då företag gynnas av det och skapar värde, oavsett om initiativen i själva verket 
appliceras som lösa initiativ på ytan snarare än i kärnstrategin.  
 

5.2 Triple Bottom Line  
 
 Ur samtliga rapporter går det att urskilja hur företagen vill upprätthålla en balans mellan 
sociala-, miljömässiga- och ekonomiska aspekter. Däremot kan man tyda ett mönster kring 
hur miljömässiga- och sociala initiativ i flera fall grundar sig i en ekonomisk synpunkt. Detta 
kan kopplas till att företagen grundats ur en traditionell affärsidé, vilket innebär att driva 
vinst, vilket kan härledas till att företagen grundats innan 2000-talet. Idag är det mer 
förekommande att företag grundas med en “hållbar” affärsidé, där fokus är att bedriva en 
hållbar verksamhet.  I början på 1990-talet introducerades idén om TBL och huruvida ett 
företag kan bidra med ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar (Henriques & 
Richardson 2013), utifrån urvalet är H&M det första företaget som började 
hållbarhetsrapportera 2002. I och med detta kan det urskiljas att miljömässiga- och sociala 
initiativ påbörjats då man vill anpassa sig efter samhällets utveckling och efterfrågan. 
Sammanfattningsvis går det att tyda hur miljömässiga- och sociala initiativ har tagit allt mer 
fokus för att uppnå mer än bara finansiella mål (Henriques & Richardson 2013). Å andra 
sidan beskriver samtliga företag problematiken i dagens modeindustri och KappAhl uttrycker 
att det är en kamp om att driva högre försäljningssiffror för att överleva. Det går därmed inte 
att undvika de faktum att verksamhetens ekonomiska aspekter fortfarande spelar en viktig 
roll, kanske tillochmed den viktigaste, och att ett flertal sociala- och miljömässiga initiativ kan 
grundas i syftet av att driva vinst.  
 
Enligt tidigare forskning publicerad av Joyce & Paquin (2016) konstaterades det att fler och 
fler organisationer valt att övergå till ett TBL-perspektiv rörande deras 
hållbarhetsrapportering, på grund av kritik angående förenkling av hållbarhetens komplexitet. 
Detta uppmärksammas i samtliga rapporter men är särskilt explicit i H&M och Lindex 
hållbarhetsrapportering år 2018 då organisationernas arbete tydligt går i linje med 
uppbyggnaden av TBL som ramverk. Denna konceptuella ram fungerar med andra ord som 
ett hjälpmedel för organisationer att utforma affärsmodeller med ett syfte att stödja hållbara 
åtgärder (ibid). I samband med detta har det påvisats att konceptet bidragit med förändring 
och dess flexibilitet har möjliggjort för företag att forma konceptet efter organisationens 
behov. Detta kan kopplas till ökningen av antalet samarbeten företagen valt att inleda med 
icke-vinstdrivande organisationer, vilket är tydligt hos samtliga analyserade företag mellan år 
2012 och 2018. Vidare går detta att koppla till konsumenters och intressenters efterfrågan och 
önskan som har visat sig styra utvecklingslinjen för ramverket (Saper & Hall 2011). 
Uppmärksamheten kring ideella organisationer får positiv respons från konsumenter och 
intressenter, vilket i sin tur resulterar i att aktiva medlemskap gynnar företag i form av tillit 
och stärkande varumärkesbild.  

5.3 Greenwashing  
 
Lyon & Montgomery (2015) beskriver hur kraven vad gäller hållbarhetsprestation hos företag 
har ökat allt mer över tid, vilket även gjort att förekomsten av greenwashing ökat. Utifrån 
resultatet för denna studie kan detta samband till stor del bekräftas, då hållbarhetsarbetet inte 
minst blivit allt mer omfattat över tid hos samtliga företag, men även hur kommunikationen i 
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respektive rapportering förändrats gentemot samtid och rådande trender vad gäller hållbarhet. 
Utifrån Figur 2 kan det tydligt kartläggas hur samtliga företag som studerats utger sig för att 
ha ett omfattande hållbarhetsarbete med positiv kommunikation kring det, vilket placerar dem 
i översta delen av figuren, det vill säga kvadrant I och II. Aspekten kring huruvida den grund 
som kommunikationen vilar på är tillräckligt legitim för att klassas som vocal green-företag är 
komplex då det kräver en mer djupgående förståelse för hela organisationen i stort och detalj, 
vilket således även gör det problematiskt att klassa företagen som eventuella greenwashing-
företag. Få av företagen diskuterar hur deras affärskoncept, fast fashion, faktiskt påverkar 
miljön i stort, vilket går i enlighet med Alves (2009) som menar på att grön marknadsföring 
kommer i konflikt med sanningen allt för ofta och det är osäkert om CSR som 
hållbarhetsstrategi används i den utsträckning så att relaterade frågor, konsumenter och 
intressenters förväntningar blir tillfredsställda. Hållbarhetsrapporteringen riktas till fördel för 
företaget då själva rapporteringen av den totala klimatpåverkan inte inkluderar ett 
helhetsperspektiv.  
 
Vidare går det att utläsa från samtliga företags affärsidéer/”slogans” hur de demokratiserar 
mode genom att erbjuda mode för den stora massan, inte minst skrivs detta ut explicit i H&Ms 
rapportering. Det som blir intressant är huruvida ett grundkoncept och affärsidé som fast 
fashion kan komma att definieras som demokratiskt, då det principiellt snarare motstrider vad 
demokrati står för, i och med att modet endast kan vara till för “alla” genom att utnyttja billig 
arbetskraft i länder som Bangladesh. Vad H&M ytterligare menar sig på, vilket även går att 
tyda mellan raderna hos samtliga företag, är hur hållbarhet blivit en del av demokratiseringen 
av modet i och med att modet görs för nuvarande och kommande generationer. Således 
används grön marknadsföring i konflikt till fast fashion som är snabbt, kortvarigt och 
utbytbart (Barnes & Greenwood 2006; Sull & Turconi 2008), men “grönifieras” genom 
slagord som “mer hållbart”, “extra miljöhänsyn” eller “bättre för miljön” vilket på så vis gör 
att det kommunicerade budskapet är grönt, trots de egentliga konsekvenserna (Chen & Chang 
2013; Henninger, Alevizou & Oates 2016; Parguel, Benoıˆt-Moreau & Larceneux 2011). 
 
Lagstiftning kring greenwashing är bristande, vilket till stor del berör missledande 
kommunikation på företagsnivå (Delmas & Burbano 2011). Således utnyttjar företag detta 
faktum och i vissa fall överdriver företag sin hållbarhetskommunikation utan att reflektera 
över om den är helt sanningsenlig. Ett exempel som kunnat urskiljas i resultatet är “One Bag 
Habit”, vilket är det initiativ som KappAhl, Lindex och H&M skapat och syftar till att minska 
konsumtion av plastpåsar i samtliga av deras butiker, vilket tydligt lyfts i företagens 
rapporteringar år 2017 och 2018. Vad som dock inte nämns är hur den minskade 
konsumtionen av plastpåsar egentligen beror på den EU-lag som stadgades vid samma 
tidpunkt som initiativet (juni 2017) och hur initiativet i sig egentligen är en konsekvens av 
lagen. Handlingen i sig är positiv, däremot kamoufleras anledningen till varför initiativet 
skapats och får det låta som att de själva varit drivkraften i frågan. Det går därför att 
ifrågasätta om företagen hade tagit detta initiativ trots att lagen inte förekommit. Vad gäller 
den sociala problematik som orsakas av modeindustrin i sin helhet, vilket framför allt rör sig 
om arbetsförhållanden i textilfabriker, så utgör detta en betydande del i samtliga rapporter. 
Alla företag skriver hur de är medvetna om problematiken och hur de sympatiserar med de 
fabriksarbetare som utsätts för usla arbetsförhållanden och hur företagen därmed deltar i 
initiativ som syftar till att förbättra situationen. Fokus läggs på att belysa de framsteg som 
gjorts, snarare än att fokusera på de faktorer som orsakat problematiken från första början, 
och som ger den vidare näring, det vill säga fast fashion. Lindex beskriver hur de kan 
förbättra fabriksarbetarnas situation direkt genom att inte pressa leverantörernas kapacitet, i 
och med striden om kortare ledtider, då produktionspress leder till utökad arbetstid för 
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fabriksarbetare. Detta indikerar därmed att fast fashion som princip är motsägelsefullt till 
social- och miljömässig hållbarhet, då agila försörjningskedjor, snabba trender och korta 
säljfönster är ett resultat av den verklighet som råder i produktionsländer, såsom Bangladesh 
(Fair Action 2018; The True Cost 2015). 

5.4 Seven sins  
 
Genom att applicera ramverket Seven Sins, framtagen av Terra Choice Environmental 
Marketing’s (2009), har vaga påståenden angående produkter, tjänster samt initiativ 
uppmärksammats. Två standarder som analyserats likartat är ”(1) Sin of the hidden trade-off” 
och ”(5) Sin of lesser of two evils”, detta på grund av att båda standarder innebär att företag 
på olika sätt distraherar konsumenten från den totala miljöpåverkan genom att endast lyfta ett 
smalt urval av attribut (Alves 2009). Dessa två standarder har förekommit i samtliga 
hållbarhetsrapporter på antingen produkt- eller initiativ-nivå. Better Cotton Initiative och 
Öko-Tex är två certifieringar som alla företag ett flertal gånger lyfter fram som hållbara 
alternativ trots att certifieringarna endast berör vissa attribut av produktionsprocessen. Detta 
går i linje med Alves (2009) som menar att allt för ofta anses en produkt vara “grön” baserat 
på endast enstaka, eller till och med endast ett, attribut. De attribut som är gröna i form av 
exempelvis miljökrav eller certifieringar framhävs, vilket i detta fall är BCI och Öko-Text, 
medan resterande attribut som inte godkänns inom de restriktioner som finns döljer andra 
miljöfarliga faktorer. Sammanfattningsvis bedöms produkterna enligt företagen som hållbara. 
 
Vidare rapporterar H&M och Lindex gällande antal procentenheter, av den totala mängden 
plagg, som producerats av hållbara material. Lindex utmärker sig då de nämner hur mycket 
plagg som sålts år 2015, samt hur många av dessa plagg som var hållbart producerade. 
Gemensamt för alla företag är däremot att ingen nämner hur många plagg som totalt 
producerats respektive år, det enda som kan konstateras är att det till stor chans producerats 
mer än 64 miljoner plagg (Lindex totala försäljningssiffra 2015) efter år 2015 och att H&M, 
som en av världens största och globala modeföretag, producerar betydligt mer. Detta går att 
relatera till problematiken kring fast fashion och den massproduktion som råder i och med 
affärsidéns principer (Barnes & Greenwood 2006; Sull & Turconi 2008). De attribut som i 
detta fall utelämnas är huruvida den totala mängden hållbara material är hållbart att 
producera, den gröna marknadsföringen utelämnar negativ fakta rörande produktionens 
miljömässiga- och sociala påverkan genom att endast belysa fördelaktiga attribut (Alves 
2009). På samma vis nämns procentandelar flitigt i samtliga hållbarhetsrapporter utan att det 
framgår på vilka grunder detta beräknas eller hur procentenheterna står i relation till det totala. 
Således skapas en irrelevans i det kommunicerade budskapet vilket kan kopplas till 
standarden ”(4) Sin of irrelevance”. Informationen signalerar endast att företagen bedriver ett 
initiativ eller arbete, men det går inte att tyda ifall informationen är positiv eller negativ.  
 
En genomgående trend i hållbarhetsrapporterna är att det ett flertal gånger går att ifrågasätta 
ifall initiativ och påstådda krav uppfylls och om detta vidare går att bevisa, således berör 
ämnet standarden ”(2) Sin of no proof”. Utbildning är ett vanligt förekommande initiativ i 
utvecklingsländer som Bangladesh, där fabriksarbetare får kunskap inom hälsa och 
rättigheter. Vidare benämns kontroller hos fabriker som viktiga initiativ för att upprätthålla 
god arbetsmiljö på fabrikerna. Däremot är det svårt att tyda vad dessa initiativ har genererat 
då det i flera fall inte framkommer, samtidigt uttrycks det i samma rapporter om 
problematiken kring lönefrågan i länder som Bangladesh. Enligt både Fair Action’s rapport 
(2018) och dokumentären The True Cost (2015) är arbetsförhållanden i Bangladesh 
fortfarande bristande trots att företag enligt hållbarhetsrapporteringen motverkat detta genom 
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utbildningar och kontroller under flera års tid. Vidare kan utbildning ses som ett löst initiativ 
(Maas & Renier 2014) då företagen väljer att fokusera på initiativ runt om det huvudsakliga 
problemet, vilket är att fabriksarbetare knappt kan leva ett värdigt liv på sin lön.   
 
Standarden “(6) Sin of fibbing” har inte kunnat urskiljas i analysen, vilket sannolikt grundar 
sig i det faktum att alla företag är väl etablerade, vilket gör att användningen av falska 
miljökrav skulle upptäckas snabbt av externa parter. Alla miljökrav eller certifieringar som 
nämns i rapporterna går att härleda till stora organisationer eller miljömärkningar. 
Utmaningen för företag som marknadsför sina produkter och/eller tjänster som gröna är att få 
konsumenten att tänka att produkten och/eller tjänsten är producerad och/eller utförd på ett 
sådant vis så att de minimerar skador på miljön samt social problematik (Alves 2009). Genom 
att marknadsföra hållbara produkter markerar samtliga företag tydligt ut sina hållbart 
producerade plagg med gröna etiketter, såsom “Conscious” (H&M), “Responsible Fashion” 
(KappAhl) “Sustainable Choice” (Lindex) samt “The Good Project” (Gina Tricot). Detta har i 
analysen kopplats till “(7) Sin of false labels” då alla företag i studien är väl medvetna om att 
konsumenter efterfrågar gröna produkter och förenklar sökandet för kunden genom att 
markera ut det. Företagen väljer att lägga fokus på själva framträdandet och presentationen av 
produkten (Visser 2011), oavsett om produkten är hållbar eller ej. Således blir fokus att 
erbjuda fler gröna etiketter, för att möta efterfrågan, och själva handlingen bakom glöms bort 
(Visser 2011).  
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6  Avslutning   
 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats som är grundad i tidigare forskning, empiri samt 
studiens resultat och diskussion för att på så vis besvara studiens forskningsfrågor. Kapitlet 
avslutas sedan med förslag till fortsatta studier.  

6.1 Slutsats  
 
Studiens syfte var att jämföra hållbarhetsrapportering och hållbarhetsarbete hos fyra svenska 
fast fashion-företag samt undersöka i vilken utsträckning eventuell greenwashing kan 
förekomma i samband med CSR-arbetet hos företagen. Studien har kommit fram till att de 
fyra svenska fast fashion-företagen, H&M, Lindex, KappAhl och Gina Tricot, rapporterar på 
olika vis och i olika utsträckning men att innehållet är likartat samt att alla följer GRIs 
riktlinjer i utformningen av hållbarhetsrapporterna. Gemensamt för samtliga företag är hur 
rapporteringen förändrats och utvecklats över tid, där samtliga företag gått från visionen att 
stänga loopen till målsättningen om att snarare övergå till en cirkulär ekonomi. Vidare kan det 
konstateras att antal år för publicerade hållbarhetsrapporter har en inverkan i hur omfattande, 
beskrivande samt djupgående rapporterna är. I och med detta kan störst skillnader utläsas 
mellan Gina Tricots och H&Ms hållbarhetsrapporter på grund av dels det faktum att H&M 
publicerade sin första rapport år 2002 och Gina Tricot år 2012, men även på grund av att 
H&M är verksamma på markant fler marknader världen över. Anledningen till en tydlig 
expansion av hållbarhetsarbetet i form av både kvantitet och kvalitet, beror på det ökade 
intresset och medvetenheten i samhället, samt den efterfrågan som företagen väljer att 
besvara.  
 
TBLs flexibilitet bidrar till att företag har möjlighet att redovisa och fokusera på de delar som 
de är skickligast och mest erfarna inom, då det i längden blir fördelaktigt för företaget utåt 
sett. Således har det kunnat konstateras hur TBL operationaliseras på olika vis bland företagen 
som studerats samt hur det även förändrats över det studerade tidsintervallet. De tre 
dimensionerna, som i Figur 1 gestaltas som cirklar, är nödvändigtvis inte lika stora utan är 
snarare anpassade efter företagens fokus. Denna diskrepans kan exempelvis urskiljas i hur 
Lindex och Gina Tricot har stort socialt fokus där de “Empower Women”, och hur H&M 
snarare lägger största vikt vid den miljömässiga aspekten rörande hållbara innovationer inom 
produktion, och hur KappAhl tydligt har rört sig från ett stort socialt fokus år 2012 till att år 
2018 ha störst fokus gällande miljömässiga aspekter rörande material. Därmed går det att 
ifrågasätta huruvida företagen uppnår hållbarhet som återfinns i mitten (se Figur 1) där 
dimensionerna möts, då det råder en viss obalans mellan cirklarna.  
 
Studiens resultat visar att företagen i stor utsträckning använder sig av liknande initiativ, mål 
och certifieringar för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Vidare har det kunnat konstateras att 
grön marknadsföring används i ett gynnande syfte och att hållbarhetsrapporterna är positivt 
säljande, vilket går i linje med företagens grundliga drivkraft och affärsidé. Studien visar att 
greenwashing förekommer men däremot kan det inte kartläggas huruvida företagen 
klassificeras som greenwashing-företag eller ej. Vi har således kunnat urskilja greenwashing 
på produktnivå, men kan inte konstatera huruvida det förekommer på företagsnivå i och med 
studiens metod och design. Avsikten med studien var att öka förståelsen för fast fashion som 
princip i relation till hållbarhetsarbetet, och sammanfattningsvis visar studiens resultat att ett 
fast fashion-företag principiellt inte kan vara grönt, sett till den stora kvantitet som 
produceras. Klädindustrin i allmänhet och fast fashion i synnerhet, kräver stora mängder 
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naturresurser och billig arbetskraft där samtliga studerade företag använder sig av mer 
hållbara alternativ vad gäller material, samtidigt som de ingår i initiativ med syfte att förbättra 
arbetsvillkoren i textilfabrikerna. Däremot kvarstår problemet att fast fashion-företag 
producerar stora mängder kläder, oavsett om dessa är mer eller mindre hållbart producerade i 
fabriker där risken är stor för bristande arbetsvillkor. Detta går i linje med hur Påhlsson och 
Carlsson Ingdahl (2015) beskriver att social utveckling och ekonomisk tillväxt inte kan 
uppnås vid exploatering av naturresurser, vilket är den problematik som kommer till följd av 
massproduktion och masskonsumtion i enlighet med fast fashion. Samtliga företag utelämnar 
information om den kvantitet som produceras, vilket ifrågasätter om företagen väljer att ta 
hänsyn till det faktum att massproduktion är en essentiell aspekt att involvera i sitt 
hållbarhetsarbete. Avslutningsvis behöver fast fashion-företag ha ett mer kritiskt 
förhållningssätt till hur affärsmodellen som sådan uppmanar till massproduktion, och vidare 
masskonsumtion, oavsett om klädesplagget är märkt med en grön etikett.  

6.2 Förslag till fortsatta studier  
 
Denna studie bidrar till nuvarande forskning genom att ytterligare belysa ämnet kring 
greenwashing bland fast fashion-företag. I dagsläget är forskningen inom detta område 
bristande i sin omfattning, vilket i och med samhällets utveckling gällande klimatrörelsen 
samt konsumtionsmönster kan tänkas väcka en ökad efterfrågan av forskning inom området. 
Vad gäller studiens bidrag till fast fashion-företag, så uppdagas problematiken om hur 
helhetsperspektivet gentemot fast fashion-företags klimatpåverkan i stort undviks, vilket i 
huvudsak rör sig om massproduktion och masskonsumtion. Vidare bidrar denna studie till ett 
kritiskt förhållningssätt rörande klädkonsumtion, där gröna etiketter nödvändigtvis inte 
försäkrar att produkten är hållbar i sin helhet.  
 
Studien har fokuserat till att undersöka hållbarhetsrapporteringen hos fyra svenska fast 
fashion-företag samt i vilken utsträckning greenwashing förekommer bland dessa dokument. 
Under studiens gång har nya perspektiv växt fram, och fortsatta studier föreslås fokusera på 
bland annat fler kommunikationskanaler samt försäljningskanaler, exempelvis sociala medier 
och webbsida, för att fortsättningsvis analysera hur hållbarhetsarbetet exponeras samt 
beskrivs. Detta för att kunna förtydliga hur framgångsrik förekomsten av greenwashing är hos 
respektive företag. Förslagsvis skulle en innehållsanalys kunna genomföras på de påstådda 
“gröna produkterna”, för att på så sätt analysera om användningen av hållbara material 
motsvarar informationen i rapporteringen. Således kan vidare studier undersöka om de gröna 
etiketterna verkligen bekräftar att plagget är hållbart, exempelvis undersöka hur stor 
procentandel av plagget som är hållbart eller om det beskrivs på vilket sätt plagget är hållbart, 
för att ytterligare upptäcka förekomsten av greenwashing.  
 
Vidare föreslås det att fortsatta studier, som tidigare nämnt, skulle kunna inkludera kvalitativa 
intervjuer med respektive företag. På så vis hade studien tagit upp företagens perspektiv 
angående greenwashing samt hållbarhetsarbetet, vilket hade bidragit till ytterligare ett 
perspektiv. Under studiens gång har det även reflekterats över en kvantitativ innehållsanalys 
för att involvera fler företag och generalisera resultatet. Därmed hade studien kunnat 
undersöka flertalet fast fashion-företag, både svenska och internationella, för att generalisera 
industrin som sådan. Ytterligare ett alternativ är att urvalet i en kvalitativ innehållsanalys 
skulle kunna spegla både fast- och slow fashion-företag, detta för att jämföra hur olika 
modeföretag i branschen beskriver problematiken kring massproduktion. Således hade studien 
kunnat resultera i fler infallsvinklar samt en djupare diskussion kring problematiken. 
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