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Summary 

 

Today most of the production for the Swedish clothing industry lies with suppliers in third 

world countries. Considerably lower labour costs are the main reason why this very labour 

intensive industry has been outsourcing production, primarily to Asia. For a long time the 

production in the developing countries could go on without much scrutiny. The respect for 

human rights was often poor. Working conditions in many factories were bad, with long 

working hours, low wages and poor safety conditions. Various NGO’s began reporting about 

these conditions and this got media’s attention. The increasing interest for the situation in the 

developing countries made the companies realize that their core business was not the only 

area of importance anymore. It gradually became more important for the companies together 

with suppliers to show social responsibility towards their stakeholders and in this way protect 

market reputation.  

All Swedish clothing companies interviewed are today showing social responsibility and are 

working with human rights protection towards their suppliers through continuous audits. They 

are pursuing establishing close and long-term relations through which they hope to be able to 

persuade their suppliers to take an increased social responsibility and to improve working 

conditions in their factories. The differences between the companies are, however, quite big. 

Some companies started with their CSR work early and some have definitely reached further 

than others. Company size and access to resources are important and how long the 

cooperation with the suppliers has been going on also plays a role in this context. Too much 

overtime, low wages and poor safety conditions are reported as the most serious problems in 

the audits. Those companies who have worked the longest time with CSR are the ones 

experiencing the least problems in the audits, while those companies who have been involved 

with CSR during a shorter time seem to have a poorer control of the situation. The audits are 

carried out too seldom and often not by the companies themselves. None of the interviewed 

companies seem to review the working conditions with their subcontractors. 

CSR has become important for the companies, not the least to maintain a good reputation in 

the market. Several companies are also publishing sustainability reports. CSR are, however, 

still far from a main issue for the clothing companies. Difficulties to define CSR and its’ 

effect on business also pose problems with accounting. There is a conflict between the 

financial goals, which are measurable and accountable, and social goals, which are much 

harder to include in the accounting. The main reasons for CSR reporting and auditing of 

suppliers in the developing countries seem to be a response to criticism and to show social 

commitment. For more resources to be allocated to CSR, the status of CSR must be raised and 

lifted to a management issue. To make this possible a simpler and more open accounting and 

auditing system for the CSR work is needed. Maybe some form of CSA can be introduced to 

include CSR in normal accounting. A simpler and less demanding accounting system ought to 

increase the understanding of the importance of CSR, also with suppliers and subcontractors 

in the developing countries, and therefore contribute to increased respect for human rights. 
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Sammanfattning 

 

Idag sker merparten av den svenska klädesindustrins produktion hos leverantörer i tredje 

världen. De betydligt lägre arbetskraftskostnaderna där är huvudskälet till att denna mycket 

arbetsintensiva bransch utlokaliserat tillverkningen till främst olika länder i Asien. Länge 

kunde produktionen i utvecklingsländerna bedrivas utan insyn och kritisk granskning. 

Respekten för de mänskliga rättigheterna var ofta bristfällig. Arbetsförhållandena i många 

fabriker var dåliga, med långa arbetstider, låga löner och bristande säkerhet. Olika frivilliga 

icke vinstdrivande organisationer började rapportera om dessa missförhållanden och detta 

uppmärksammades av media. Det ökande intresset för situationen i utvecklingsländerna ledde 

till en insikt hos företagen om att kärnverksamheten inte längre var det enda betydelsefulla 

området. Det blev allt viktigare för företagen att tillsammans med leverantörerna visa på ett 

socialt ansvar gentemot sina intressenter och på detta sätt värna om ryktet på marknaden. 

Samtliga intervjuade svenska klädesföretag tar idag ett socialt ansvar och arbetar med skyddet 

av mänskliga rättigheter gentemot sina leverantörer genom kontinuerliga revisioner av 

verksamheten. De strävar efter att bygga upp nära och långsiktiga relationer och hoppas 

därigenom kunna påverka leverantörerna att ta ett större socialt ansvar och förbättra 

arbetsförhållandena i fabrikerna. Skillnaderna är dock stora. Några företag kom igång tidigt 

med CSR-arbetet och vissa har definitivt kommit längre än andra. Företagens storlek och 

tillgång på resurser har betydelse och den tid samarbetet med leverantörerna pågått spelar 

också en roll i sammanhanget. För mycket övertidsarbete, låga löner och bristande säkerhet i 

fabrikerna framhålls som de allvarligaste problemen vid revisionerna. De företag som arbetat 

längst med CSR-frågorna upplever minst problem vid revisionerna, medan de som arbetat 

kortare tid med CSR verkar ha sämre kontroll över situationen. Revisionerna genomförs 

alltför sällan och ofta heller inte i egen regi. Inget av företagen tycks heller ha någon 

granskning av förhållandena och arbetsvillkoren hos underleverantörerna. 

Socialt ansvarstagande har blivit viktigt för företagen, inte minst för att behålla ett gott rykte 

på marknaden. Flera företag presenterar också sitt sociala arbete i hållbarhetsrapporter. CSR 

är dock fortfarande långt ifrån en huvudfråga för klädesföretagen. Svårigheter att definiera 

CSR och dess påverkan på verksamheten innebär också problem med redovisningen. Det 

finns en konflikt mellan de finansiella målen, som är mät- och redovisningsbara, och de 

sociala, som är betydligt svårare att redovisa i siffror. Den främsta anledningen till CSR-

redovisningen och revisionerna av leverantörerna i utvecklingsländerna verkar vara för att 

reagera på kritik och för att visa på ett socialt engagemang. Statusen för det sociala ansvaret 

måste därför höjas och lyftas till en ledningsfråga i företagen, så att mer resurser allokeras till 

området. För att möjliggöra detta behövs sannolikt ett enklare och mera öppet redovisnings- 

och revisionssystem för CSR-arbetet. Kanske borde någon form av CSA införas, så att CSR 

kan redovisas i siffror. Ett enklare och mindre resurskrävande system borde öka förståelsen av 

det sociala ansvarets betydelse, även hos leverantörerna och underleverantörerna i 

utvecklingsländerna, och därmed bidra till en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel börjar med ett avsnitt om bakgrunden till Corporate Social Responsibility. 

Därefter följer en problemdiskussion som leder fram till studiens syfte. Kapitlet avslutas 

sedan med en problemformulering med ett antal forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Socialt ansvarstagande hos företagen har funnits under en relativt lång tid (Grafström m.fl., 

2008). Förr handlade det mycket om att företagen ägnade sig åt välgörenhet och exempelvis 

donerade ekonomiska medel till offer för naturkatastrofer eller liknande händelser. Senare, 

under 1960- och 70-talen kom mycket av Corporate Social Responsibility (CSR) att handla 

om minimering av effekterna av miljökatastrofer som företagen varit inblandade i. Först på 

senare år har CSR utvecklats till att omfatta arbetsförhållanden och respekten för mänskliga 

rättigheter i utvecklingsländerna. En stor anledning till denna utveckling av CSR är 

globaliseringen av ekonomin, som inneburit att tillverkningen i många branscher flyttats till 

fabriker i tredje världen (Tengblad och Ohlsson, 2010). 

I mitten på 1900-talet räckte det oftast med att företag följde de lagar och bestämmelser som 

fanns i olika länder. Under de senaste tjugo till trettio åren har dock en mängd lagar och regler 

tillkommit, framförallt i den industrialiserade delen av världen, som delvis förändrat 

förutsättningarna för företagen (Grafström m.fl., 2008). Dessutom har ett flertal initiativ tagits 

av till exempel branschorganisationer och andra intressegrupper, men också av företagen 

själva, för att skapa någon form av minimikrav vad gäller frågor om CSR (Buhmann, 2006). 

Diskussionen om socialt ansvar tog fart, framförallt i USA, efter publiceringen av boken 

”Social Responsibilities of the Businessman” 1953. Redan här ifrågasattes teorin om huruvida 

det var rätt att avsätta resurser för CSR, som annars kunde användas för utdelningar till 

aktieägarna. Debatten fortsatte året därpå, då en aktieägare stämde ett företag, eftersom han 

menade att verksamheten hade skänkt bort en stor summa pengar till ett universitet och 

därmed inte i första hand värnat om aktieägarnas intresse om vinstmaximering. I domstol 

beslutades dock att de belopp som skänkts till universitetet skulle ses som en investering för 

utbildning av framtida arbetskraft. Detta ledde till att företaget vann målet eftersom 

aktieägarna gynnades på lång sikt (Grafström m.fl., 2008). 

Förr koncentrerade sig företagen mycket mer på sin kärnverksamhet, med aktieägarna som 

den viktigaste intressentgruppen. Idag har denna bild förändrats och företagen anser att även 

övriga intressenter är viktiga att ta hänsyn till. Dessa intressenter är exempelvis de anställda, 

kunderna, leverantörerna och diverse organisationer, samt staten och även samhället i övrigt 

(Grafström m.fl., 2008). Idag ses också investeringar i CSR alltmer som ett sätt att öka 

konkurrenskraften. En anledning till detta är att samhället fått ökad medvetenhet och 

förståelse för innebörden av sådana investeringar och hur företagen därigenom kan påverka 

utvecklingen, inte minst i utvecklingsländerna (Villanova m.fl., 2009). Forskningen visar även 
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att arbetstagarna nu i mycket högre grad än förr väljer arbetsgivare beroende på företagens 

sociala engagemang och deras arbete med CSR. Detta gäller särskilt de företag där personalen 

involveras i det sociala arbetet, något som också ökar företagens konkurrenskraft. Ett 

utvecklat CSR-arbete där de anställda är involverade gör det därmed lättare för företagen att 

nyanställa och behålla kvalificerad personal (Fagerfjäll m.fl., 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Begreppet CSR blir i svensk översättning företagens sociala ansvar, det vill säga företagens 

ansvar för hur den egna verksamheten påverkar samhället i övrigt (Grafström m.fl., 2008). 

Det finns två definitioner på socialt ansvar. Den ena är en klassisk syn på ansvaret, där 

företagen endast är ansvariga mot sina viktigaste intressenter, främst aktieägarna. Den andra 

definitionen är mer omfattande och modern, där företagen är ansvariga gentemot samhället i 

stort och skall bidra till att ”lösa världens problem”. Denna definition är alltså mycket mera 

heltäckande och kräver betydligt mer av företagen (Mentes, 2010). 

När det gäller CSR inom den svenska klädesindustrin, så tog utvecklingen fart relativt sent. 

Civil Society Organisation (CSO) tog kontakt med organisationen FF (OFF), som också 

intervjuats i denna studie, och efter diskussioner med Clean Clothes Campaign (CCC) i 

Nederländerna startades en svensk version av CCC. Den fick namnet Swedish Clean Clothes 

Campaign (SCCC) och kallas även för ”Rena Kläder”. Syftet var att genom samarbete med de 

fyra största svenska företagen i klädesbranschen få dessa att ta ansvar för hur de mänskliga 

rättigheterna kan skyddas i utvecklingsländerna. Företagen har ett ansvar för hur 

arbetsvillkoren och arbetsförhållandena är hos sina leverantörer och underleverantörer. ”Rena 

Kläder” drivs idag i samarbete mellan företagen och olika intresseorganisationer och även 

fackföreningar (Ählström och Egels-Zandén, 2008). Exakt vad som menas med socialt ansvar 

och mänskliga rättigheter är dock inte helt självklart och innebörden kan variera i stor 

utsträckning i olika delar av världen. Inom affärsvärlden så har förståelsen av mänskliga 

rättigheter ofta varit detsamma som de anställdas arbetsvillkor och levnadsförhållanden, såväl 

i det egna landet som hos leverantörerna i utlandet (Gray och Gray, 2011). 

Företagsansvar är oftast inte lagstiftat, utan består av en samling uppmaningar och 

rekommendationer från olika myndigheter och organisationer (Buhmann, 2006). Enligt 

Europeiska Unionen (EU) definieras CSR som ett koncept där företagen arbetar med sociala 

aspekter kring sin verksamhet på frivillig grund (European Union, 2005). Företagen kan också 

själva vara med och driva denna utveckling, men detta är dock åtminstone ibland bara ett sätt 

att undvika direkt lagstiftning. Anpassning till ”frivilliga” regler är ur företagens synvinkel att 

föredra framför tvingande ny lagstiftning inom området (Laudal, 2010). Forskning visar på att 

de företag som tar ett socialt ansvar och respekterar de mänskliga rättigheterna, får en 

förbättrad relation till samtliga intressenter (Buhmann, 2006). Eftersom klädesindustrin är en 

av de mest globala industribranscherna i världen, så har företagens sociala ansvar 

uppmärksammats speciellt mycket för denna bransch (Laudal, 2010). Det diskuteras dock 

fortfarande om skälen till varför företagen bör ta ett socialt ansvar. Vissa forskare menar att 
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de anställda i ett företag, såsom medborgare, har lagliga skyldigheter och rättigheter. Därmed 

deltar de i den politiska processen inom den nation där företagen verkar. Som en konsekvens 

borde de då vara ”goda medborgare” och ta ansvar för sina handlingar inom företagen, precis 

som de måste göra som individer utanför företagens verksamhet (Crane m.fl., 2004). Ett 

viktigt skäl för företagen att ta ett socialt ansvar är för att behålla ett gott rykte på marknaden. 

Ett bra CSR-arbete skulle dessutom kunna vara en konkurrensfördel för företagen och därmed 

också förbättra lönsamheten i verksamheten (Villanova, 2009). 

En internationell organisation som aktivt arbetar med sociala frågor är Förenta Nationerna 

(FN). År 2000 lanserades ”Global Compact”, ett försök att beskriva socialt ansvar inom olika 

områden. ”Global Compact” bygger på ett antal principer, grundade på etiska regler, om 

bland annat mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöskydd, samt förhindrande av 

korruption. Eftersom lagstiftningen inom dessa områden ofta är undermålig eller till och med 

obefintlig i många utvecklingsländer, så var ”Global Compact” ett sätt att försöka stärka 

skyddet för framförallt de mänskliga rättigheterna (Buhmann, 2006). FN har även 

uppmärksammat de problem som finns när det gäller redovisningen och revisionen av det 

sociala arbetet. Organisationen publicerade 2003 ytterligare ett ramverk med riktlinjer för 

skyddet av de mänskliga rättigheterna – ”Draft Norms on Human Rights and Business”. De 

tre ”hörnstenarna” i dessa riktlinjer utgörs av; (1) statens skyldigheter, (2) företagens 

skyldigheter och (3) ökade ekonomiska medel för rättshjälp till utsatta grupper (UN News 

Centre, 2011). Båda dessa regelverk har redan börjat visa sig i företagens riktlinjer för det 

sociala ansvaret och syns i även i hållbarhetsrapporterna, som många företag publicerar 

(McPhail och McKernan, 2011). 

Den ökande pressen från allmänheten på företagen att inkludera och tillämpa CSR i 

verksamheten har även inneburit ett ökat tryck på att CSR-arbetet skall påverka annan 

verksamhet i företagen. Det sociala ansvaret borde vara en viktigare del i verksamheten och 

gentemot leverantörer och samarbetspartners, både inom- och utomlands. Redovisningen av 

CSR och hur de mänskliga rättigheterna skyddas har samtidigt blivit ett sätt för företagen att 

visa sitt engagemang för samhällsutvecklingen. CSR-rapporteringen används idag i stor 

utsträckning av företagen för att stärka varumärken och rent allmänt förbättra ryktet 

(Middlemiss, 2003). Ett mycket effektivt sätt för att öka trovärdigheten i CSR-arbetet är att de 

anställda uppmuntras att delta i och involveras i processen. Detta gör att satsningar inom 

CSR-området, som till exempel att förbättra arbetsvillkoren hos leverantörer i tredje världen, 

uppfattas mera positivt av såväl investerare som av samhället i övrigt (Muller och Kräussl, 

2011). Av stor betydelse är emellertid att företagens CSR-engagemang redovisas på ett så 

öppet och lättillgängligt sätt som möjligt. Det är viktigt att satsningar inom CSR-området 

redovisas på ett kontrollerbart sätt och att resultatet även kan jämföras för olika tidsperioder. 

Forskare menar att företagen bör införa någon form av ”Corporate Social Accounting” (CSA), 

det vill säga social redovisning, som kan granskas och revideras av oberoende organisationer 

(Gallhofer m.fl., 2011). 

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna av lagar och regler. Den svenska staten reglerar 

till viss del också arbetsmiljön och har i till exempel Lagen om Anställningsskydd (LAS) 

även stiftat lagar som rör arbetsmarknaden (Åhnberg, 2008). Övriga arbetsvillkor regleras 
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huvudsakligen i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter (De Geer m.fl., 2009). Då 

svenska företag utlokaliserar sin produktion till utvecklingsländer, eller använder sig av 

leverantörer i dessa länder, finns alternativ för företagen när det gäller hur CSR-arbetet skall 

bedrivas. De kan antingen välja att följa svenska lagar och regler även utomlands, eftersom 

dessa ofta har en högre ambitionsnivå och är mera heltäckande vad gäller det sociala ansvaret. 

De kan också välja att bara följa de lagar och regler som finns i produktionsländerna, även om 

dessa oftast inte är lika ambitiösa som de svenska. Företagen bryter då inte mot några lagar 

och kan därför inte ställas till svars rent juridiskt, även om de ur etisk synvinkel borde hålla en 

högre nivå på sitt CSR-arbete. Slutligen kan företagen välja att skapa egna riktlinjer för hur 

CSR-arbetet skall bedrivas och hur de mänskliga rättigheterna skall skyddas i leverantörernas 

fabriker (Brülde och Strannegård, 2007). 

I syfte att förmå företagen i olika länder att redovisa sin verksmanhet inom CSR-området på 

ett likartat sätt, så har flera internationella organisationer tagit fram olika regelverk och 

riktlinjer för hur CSR-arbetet skall redovisas och revideras. Av dessa kan nämnas FN, 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Trade 

Organization (WTO) och under senare år även EU. Tanken är att de undertecknande länderna 

skall ”tvinga” sina företag att bedriva verksamheten i enlighet med dessa riktlinjer, även 

utanför det egna landets gränser (Buhmann, 2006). 

Grundläggande för CSR-arbetet är att det redovisas på ett sådant sätt att det är mätbart och 

därmed också möjligt att kontrollera och revidera. Det finns olika initiativ för utveckling av 

riktlinjer för hur en sådan redovisning och revision kan ske. Ett sådant initiativ är Global 

Reporting Initiative (GRI). Riktlinjerna i GRI är avsedda att fungera som en hjälp för 

företagen att redovisa det sociala arbetet. GRI ger företagen en mall för hur arbetet för en 

uthållig utveckling kan presenteras på ett enhetligt sätt för alla intressenter (Betianu, 2010). 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett alternativ till GRI, som har utvecklats av 

företagen själva. Syftet är att utveckla en gemensam uppförandekod för företagen och 

gemensamma metoder för redovisning och revision av CSR-arbetet (Berzau, 2011). Det finns 

flera ytterligare initiativ för att skapa riktlinjer för redovisning och revision inom CSR-

området. AccountAbility Standard 1000 (AA1000) kan nämnas bland dessa (Beckett och 

Jonker, 2002). Än så länge anser dock många företag att det är svårt att anpassa CSR-

redovisningen, så att den stämmer överens med den traditionella ekonomiska redovisningen. 

Därför inkluderas sällan CSR-arbetet i företagens ekonomiska och finansiella rapportering 

(Durden, 2008). 
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1.3 Syfte 

 

Som en följd av globaliseringen av ekonomin sker en mycket stor del av tillverkningen för de 

svenska klädesföretagen hos leverantörer med fabriker i utvecklingsländerna. Omfattande 

kritik har riktats mot klädesbranschen för de förhållanden som råder i dessa fabriker och detta 

har inneburit att företagen idag måste ta ett socialt ansvar för hela verksamheten, även för 

tillverkningen i leverantörsfabrikerna. Denna rapport syftar till att ge läsaren en djupare 

förståelse för problemen vid revisionen av leverantörerna i utvecklingsländerna. 

Utgångspunkten är riktlinjerna för redovisningen av det sociala ansvaret och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna. Dessutom eftersträvas att skapa en uppfattning av hur långt ner i 

leverantörskedjan som dessa riktlinjer kontrolleras. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring behovet av att bättre definiera CSR och det sociala 

ansvarets betydelse för företagen, samt hur CSR kan utvecklas för att bli en mer central del i 

företagens verksamhet. Detta leder fram till följande forskningsfrågor. 

 

1.4 Problemformulering 

 

Vilka upplevda problem har de svenska klädesföretagen vid revisionen av leverantörerna i 

utvecklingsländerna, med utgångspunkt från riktlinjerna för redovisningen av det sociala 

ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna? 

Hur långt ner i leverantörskedjan kontrolleras dessa riktlinjer? 

Hur kan en bättre definition av CSR åstadkommas? 

Hur kan CSR utvecklas för att bli en central del i företagens verksamhet? 
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2. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för de metodval och val av tillvägagångssätt som gjorts för att studien 

skall uppnå syftet och ge svar på problemformuleringen. Kapitlet beskriver även de urval som 

gjorts beträffande företag och organisationer som kontaktats, samt hur insamlingen av 

material har skett. 

 

2.1 Val för studien 

 

Intresset för hållbarhetsredovisning väcktes under kursen Externredovisning IV. Genom 

kontakten med Henric Wahlgren, som då arbetade som hållbarhetsansvarig på ett svenskt 

inredningsföretag, växte intresset ytterligare. Han visade en enorm entusiasm för CSR och för 

uthållig utveckling och detta bidrog till ämnesvalet för C-uppsatsen. 

Eftersom klädesindustrin är mycket internationell, så verkade det speciellt intressant att 

granska CSR inom just denna bransch. Då ämnet började undersökas närmare upptäcktes 

många negativa rapporter om klädesbranschen och företagens hantering av det sociala 

ansvaret. Kritiken mot företagen i branschen handlade om bristande socialt ansvarstagande 

och svagt skydd för de mänskliga rättigheterna i många fabriker i tredje världen. Dessutom 

verkade inte heller granskningarna av leverantörerna alltid ske så ofta som vore önskvärt. 

Valet blev därför att fokusera på problemen vid revisionen av leverantörerna i 

utvecklingsländerna, med utgångspunkt från riktlinjerna för redovisningen av det sociala 

ansvaret, och hur långt ner i leverantörskedjan som riktlinjerna kontrolleras. 

Dessutom blev det under intervjuprocessen succesivt alltmer uppenbart att det fanns 

svårigheter att definiera CSR-begreppet och dess påverkan på verksamheten hos företagen. 

CSR tycks mest användas för att behålla ett gott rykte på marknaden. Detta ledde fram till 

ytterligare två forskningsfrågor, dels hur en bättre definition av CSR-begreppet skulle kunna 

åstadkommas och dels vad som skulle krävas för att CSR skulle kunna bli ett mer centralt 

område i företagens verksamhet. 

 

2.1.1 Val av företag 

 

Forskningsproblemen har styrt valet av vilka företag som kontaktades. Eftersom information 

om CSR och rapporter om hållbar och uthållig utveckling är relativt ovanligt förekommande 

bland mindre företag, så måste företagen vara större kedjor eller koncerner. Det måste också 

vara företag med internationell verksamhet, åtminstone på så vis att de använder sig av 

leverantörer i utvecklingsländer. Företagen skall även vara aktiva inom klädesindustrin och 

vara väletablerade på den svenska marknaden. Dessa avgränsningar har gjorts för att 

företagen skall passa in i studien. 
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Femton större företag eller koncerner inom klädesbranschen kontaktades antingen via telefon 

eller via e-post. Uppföljningskontakt togs med de företag som inte svarade. Vissa av företagen 

svarade omgående ja eller nej på intervjuförfrågan. Några av företagen kopplade vidare till en 

CSR-ansvarig person och andra begärde mera detaljerad information innan de tog ställning till 

om de kunde ställa upp på en intervju. 

Flera företag tackade nej till att bli intervjuade och andra hade inte möjlighet att genomföra en 

intervju inom tidsramen för studien. Intervjuer genomfördes med fem olika företag inom den 

svenska klädesbranschen. De intervjuade företagen har angetts med en bokstavskod – Företag 

AA (FAA), Företag BB (FBB), Företag CC (FCC), Företag DD (FDD) och Företag EE (FEE) 

– istället för deras riktiga namn. Studiens syfte är att ge en överblick av läget inom den 

svenska klädesbranschen – inte att ”hänga ut” något enskilt företag för vad de gör eller inte 

gör inom CSR-området. 

 

2.1.2 Val av frivillig icke vinstdrivande organisation 

 

Avsikten med att intervjua även frivilliga icke vinstdrivande och kontrollerande 

organisationer var att få en så rättvis bild och bedömning av företagens CSR-arbete som 

möjligt. Organisationerna skall vara neutrala i sina granskningar och även vara fristående från 

de företag som ingår i studien. Dessa kriterier innebar att en del organisationer föll bort, 

eftersom de inte var helt fristående. I slutändan var det bara en organisation som intervjuades. 

Organisationen har inte angetts med sitt riktiga namn i studien, utan har kodats som 

Organisation FF (OFF). 

 

2.1.3 Val av respondenter 

 

För att få innehållsrik och detaljerad information, som ett resultat av intervjuerna, är det ett 

grundläggande krav att få kontakt med personal från företagens ledningar, alternativt sådan 

personal som arbetar specifikt med CSR- och hållbarhetsfrågor. För att kunna redovisa en så 

objektiv och rättvis bild som möjligt är kravet för respondenten från den frivilliga icke 

vinstdrivande organisationen att personen skall vara neutral till de valda företagen. Dessutom 

skall denna person ha stor kunskap om organisationen, samt ha erfarenhet om de problem som 

studeras. Inga ytterligare kriterier har ställts. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

 

Till att börja med genomfördes en skrivbordsundersökning för att ta del av litteratur, 

vetenskapliga artiklar, med mera. Syftet var att få bakgrunden om ämnet CSR och skyddet av 

de mänskliga rättigheterna, samt kopplingen till företagen och samhället (Patel och 
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Davidsson, 2003). Det togs även fram litteratur med information som underlättar för läsaren 

att förstå hur kontrollen av CSR-arbetet sker. 

Baserat på problemformuleringarna behövdes teorier om; (1) Vilka problem företagen stöter 

på vid revisionen av leverantörerna i utvecklingsländerna. (2) Utgångspunkten var de 

riktlinjer som finns om redovisningen av CSR och skyddet av de mänskliga rättigheterna. (3) 

Vidare behövde data samlas in för att ta reda på hur långt ner i leverantörskedjan som det 

sociala ansvaret kontrolleras och revideras. Dessutom behövde en kartläggning ske av (4) hur 

CSR definieras och (5) vilken betydelse CSR har för företagen. Punkterna 4 och 5 behövdes 

för att kunna besvara de följdfrågor som finns i problemformuleringen, det vill säga hur en 

förbättrad definition av CSR kan åstadkommas och hur CSR kan utvecklas till att bli en mer 

central del i företagens verksamhet. 

Tidigare forskning har använts, liksom företagens och organisationens egna publicerade 

rapporter i ämnet. För att inte utgå ifrån felaktig information har litteratur som är för gammal 

och därmed blivit inaktuell undvikits. Huvuddelen av informationen har samlats in från de 

intervjuer som genomförts med företagen och den organisation som ingår i studien. 

Då det krävs en djupare förståelse för de problem företagen stöter på vid revisionen, behövdes 

ytterligare information. Därför har en kvalitativ undersökning gjorts, genom att intervjua 

representanter från olika företag. Därmed har ny teori i ämnet skapats (Patel och Davidsson, 

2003). Detta analyseras även från en annan synvinkel. En ytterligare intervju med en frivillig 

icke vinstdrivande organisation har genomförts. Tanken är att denna intervju skall ge läsaren 

en så rättvisande bild som möjligt av företagens hållbarhetsarbete, eftersom informationen 

från företagsintervjuerna då lättare kommer att kunna jämföras med varandra. Då redan 

befintlig information inte kommer att användas till empirin, så utesluts därför ett deskriptivt 

syfte. Istället används ett explorativt syfte (Bryman och Bell, 2005). 

 

2.3 Källkritik 

 

Medvetenheten finns om att de riktlinjer för redovisningen av CSR och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna som företagen använder sig av kan variera. På grund av den korta 

tidsramen för studien har endast en person per organisation intervjuats, vilket kan ha påverkan 

på studiens resultat. Då flera av de intervjuade företagen har haft ont om tid, så genomfördes 

de flesta intervjuerna under cirka en timmes tid. Detta innebär att en generalisering inte blir 

lätt att genomföra. Insikten finns om att dessa korta intervjuer kan sänka studiens kvalitet. 

Några av intervjuerna har genomförts via telefon och även detta kan sänka kvaliteten. Mycket 

information går förlorad, eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kan iakttas. 

Eftersom det kan ligga i de anställdas intresse att se till företagens bästa, finns medvetenheten 

om att den information som lämnas ibland kan vara vinklad och ofullständig. Några av 

respondenterna ställde krav på att få intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sig. För 

att intervjuerna inte skulle gå förlorade, skickades därför ett utkast av frågeformuläret till 

dem. Insikten finns om att även detta har kunnat påverka intervjuerna och därmed studiens 
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kvalitet. Ett försök att höja studiens kvalitet har gjorts genom att även intervjua en frivillig 

icke vinstdrivande organisation. Tanken är att denna intervju skall kunna ge en mer neutral 

syn på frågorna. Härigenom underlättas en jämförelse mellan intervjuerna av företagen. 

Medvetenheten finns också om att bortfallet, i form av företag som tackade nej till intervjuer 

eller av andra skäl inte kunde delta, kan ha påverkat studiens kvalitet. Totalt kontaktades 

femton större företag och koncerner, som är aktiva inom klädesbranschen. Flera av de större 

kedjorna tackade nej till att bli intervjuade. Dessutom var flera företag alltför upptagna under 

den tid studien pågick. Det kan spekuleras om varför vissa företag valde att inte delta i 

intervjuerna och sannolikt finns det flera olika orsaker till detta.  Uppmärksamheten i media 

och den kritik mot arbetsförhållandena i utvecklingsländerna som framkommit, har troligen 

bidragit till att vissa företag valt att inte medverka. Det verkar som att flera av företagen är 

väldigt känsliga för kritik och därför väljer de att inte ställa upp på intervjuer. De hänvisar 

istället till hållbarhetsrapporter eller till den information de presenterar om sitt sociala ansvar 

på sina respektive hemsidor. Till slut var det bara fem stycken som ställde upp på en intervju. 

Dessa företag är dock representativa för branschen som helhet, när det gäller såväl storlek 

som internationell verksamhet, och resultatet borde därför kunna användas för de slutsatser 

som dras om den svenska klädesindustrin som helhet. 

När det gäller de frivilliga icke vinstdrivande och kontrollerande organisationerna var syftet 

att försöka få en mera nyanserad bild av företagens CSR-arbete. Därför genomfördes en 

intervju med en sådan organisation. Förhoppningen är att detta höjer studiens kvalitet. 

 

2.4 Metodkritik 

 

Studiens interna validitet visar ett samband mellan insamlad information från intervjuerna och 

de nya teorier som skapats av denna information (Bryman och Bell, 2005). För att detta skall 

kunna vara möjligt har intervjufrågorna utformats och intervjuerna genomförts på ett sätt som 

visar detta samband. Det är viktigt att ha förståelse för att genomförandet av intervjuerna 

påverkar studiens resultat. Vid intervjuer som sker med personliga möten kan en mer korrekt 

tolkning av svaren göras via kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta är något som förloras om 

intervjun sker via telefon. På grund av tidsbrist har dock en del av intervjuerna skett via 

telefon och studiens validitet har påverkats av detta. 

Intervjuerna har utvecklats succesivt under intervjuprocessens gång. Inledningsvis var 

frågorna koncentrerade på revisionen av leverantörerna och var kopplade till de två inledande 

forskningsfrågorna, som finns i inledningskapitlet. Resultatet av de första intervjuerna innebar 

att tonvikten på frågorna successivt förändrades från att mest handla om problem vid 

revisionen av leverantörerna till att även handla om de problem företagen har med 

redovisningen av CSR-arbetet. Det blev så småningom allt tydligare att företagen hade svårt 

att definiera vad CSR egentligen är och vad det sociala ansvaret innebär för den egna 

verksamheten. Detta ledde sedan fram till den tredje och fjärde forskningsfrågan i studien. De 

intervjufrågor som återges i bilaga 2 är den slutgiltiga versionen av mallen för frågorna. 
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Sannolikt är validiteten i resultatet från de senare intervjuerna något högre än från de 

inledande. 

När det gäller den intervju som genomfördes med den frivilliga icke vinstdrivande 

organisationen, så skedde denna intervju efter det att intervjuerna med företagen genomförts. 

Detta innebar att frågemallen, som finns i bilaga 3, har påverkats av den succesiva utveckling 

som skett beträffande frågorna till företagen. 

Studiens externa validitet jämför uppsatsen med de verkliga problem som finns i samhället för 

det valda ämnesområdet (Bryman och Bell, 2005). Eftersom intervjuerna skett med endast en 

representant per organisation kan även den externa validiteten vara låg och en generalisering 

av det undersökta problemet kommer kanske inte att vara möjlig. Då studien undersöker 

företagens upplevda problem vid revisionen av leverantörer i nutid, så kommer en upprepning 

av denna studie inte att ge samma resultat. Detta påverkar den externa reliabiliteten. Eftersom 

en ständig utveckling sker så försvinner vissa problem helt och samtidigt uppstår nya. 
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3. Teoretisk Referensram 

 

Inledningsvis förklaras varför det behövs en ingående och detaljerad beskrivning av CSR, hur 

det sociala ansvaret utvecklats och vilken påverkan det har på företagen idag. Därefter 

behandlas i kapitlet CSR och respekten för de mänskliga rättigheterna i ett historiskt 

perspektiv och fram till nutid. Vidare tas upp vad som påverkar utvecklingen av CSR. 

Globaliseringen diskuteras, speciellt med avseende på klädesbranschen. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse för hur CSR kan redovisas, kontrolleras och revideras. 

 

3.1 Förklaring till en detaljerad beskrivning av CSR 

 

Trots att i princip alla företag idag måste arbeta med och rapportera om socialt ansvar är 

innebörden av CSR och dess påverkan på företagens verksamhet fortfarande mycket oklar. 

Detta framgår tydligt i de intervjuer som genomförts i denna studie. Även de som direkt 

arbetar med CSR-frågorna har ofta olika syn på hur begreppet skall definieras och hur viktigt 

området är. 

Det sociala ansvaret redovisas i väldigt liten utsträckning i siffror. Det redovisas oftare bara i 

ord och är framförallt avsett för externa intressenter. Dessa immateriella faktorer är svåra att 

mäta och kontrollera och de har dessutom ofta relativt liten påverkan på företagens 

kärnverksamhet (Durden, 2008). 

För att lättare förstå bakgrunden till utvecklingen av CSR och hur företagen har tvingats 

anpassa sig till denna utveckling, är det nödvändigt att ingående försöka beskriva vad CSR 

egentligen är. Det är också viktigt att förklara hur CSR har utvecklats och hur det påverkar 

företagen idag. Dessutom är det viktigt att redogöra för vilka riktlinjer för redovisningen av 

det sociala ansvaret som finns, hur dessa används och hur de skulle kunna utvecklas för att 

förbättra redovisningen, rapporteringen och revisionen av CSR. 

 

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

CSR började diskuteras tidigt, men länge ansågs det allmänt att företag i första hand skulle 

ägna sig åt sin kärnverksamhet och ”bara” följa de lagar och regler som fanns. En forskare 

menade att företagen strikt skulle hålla sig till sin kärnverksamhet och inte överhuvudtaget 

använda resurser till någonting annat. Han uttryckte det 1970 på följande sätt; ”the business of 

business is business”. Han hävdade att det mest effektiva för samhället är att företagen tjänar 

så mycket pengar som möjligt på sin kärnverksamhet. Andra aktiviteter, som till exempel 

socialt ansvar, går ut över lönsamheten i den normala verksamheten (Friedman, 1970). 

Denna syn på företagande var länge dominerande, men visade sig så småningom alltför snäv. 

Att enbart se till företagens lönsamhet och inte alls ta ett socialt ansvar kan skapa en negativ 
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bild av företagen och därmed även ge negativa effekter på lönsamheten. En mordernare syn 

på företagande, som succesivt blivit mer accepterad, är att företagen visserligen skall erbjuda 

sina kunder intressanta produkter och tjänster, men samtidigt också måste ta ett 

samhällsansvar. Många forskare menar att det idag blivit nödvändigt för företagen att ta ett 

socialt ansvar för att kunna behålla lönsamheten i verksamheten (Hellsten och Mallin, 2006). 

Det är först under de senaste decennierna som flera internationella organisationer, bland annat 

FN och OECD, tagit fram regelverk för hur företagen skall bedriva sin verksamhet på ett 

socialt ansvarsfullt sätt. OECD:s ”Guidelines for Multinational Enterprises” utgör grunden för 

hur företagen bör förhålla sig till CSR, avseende exempelvis arbetsvillkor och respekten för 

mänskliga rättigheter. Flera länder i västvärlden, bland annat Sverige, har tagit in dessa 

riktlinjer som legalt bindande för sina företag, oavsett var de bedriver sin verksamhet. FN har 

i samarbetsprojektet ”Global Compact” tagit fram tio olika principer, om bland annat 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljöskydd, som de deltagande 

företagen och organisationerna förbinder sig att följa (Buhmann, 2006). 

Även i Sverige var länge den allmänna uppfattningen att företagen endast skulle ägna sig åt 

sin kärnverksamhet. Sociala frågor och skyddet av de mänskliga rättigheterna skulle skötas av 

staten. Arbetsvillkoren reglerades i avtal mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga mellan 

arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna. Diverse miljöskandaler under 1970-talet 

innebar dock att kraven ökade på företagen att ta ett större socialt ansvar än tidigare. 

Uppmärksamheten i media skapade tryck på företagen att visa att de engagerade sig i frågor 

utanför den egna kärnverksamheten. Det blev viktigt för företagen att värna om sitt rykte och 

framstå som organisationer med intresse för hela samhället (Buhmann, 2006). 

 

3.3 Mänskliga rättigheter 

 

Inom CSR-området är skyddet av och respekten för de mänskliga rättigheterna centrala delar. 

Det är dock inte alltid självklart vad som menas med mänskliga rättigheter. Innebörden kan 

variera i stor utsträckning mellan olika samhällssystem. För företagen har begreppet ofta 

likställts med arbetsvillkor och levnadsförhållanden för de anställda (Gray och Gray, 2011). 

Diskussionen om mänskliga rättigheter kom igång på allvar i slutet på 1940-talet och var en 

direkt följd av den humanitära katastrofen under Andra Världskriget. Det första riktiga 

försöket att skapa ett regelverk för hur stater skall förhålla sig till de mänskliga rättigheterna 

var FN:s ”Universal Declaration of Human Rights” (UDHR), som skrevs 1948 (Gallhofer 

m.fl., 2011). Senare har UDHR följts upp av en serie deklarationer inom området för 

mänskliga rättigheter, bland annat om civila, politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter, 

om rasdiskriminering, om diskriminering mot kvinnor samt om barns rättigheter. De flesta 

länder i världen har accepterat dessa deklarationer och också skrivit under dem, men det är 

dock inte alla länder som fullt ut följer deklarationerna. En kritik mot UDHR är att 

utgångspunkten är en ”västlig” världsbild och att deklarationerna inte tar hänsyn till en mera 

kollektivistisk syn på människan, som finns i andra kulturer i exempelvis Kina. Ett annat 
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problem är att individens rättigheter många gånger kan komma på kollisionskurs med 

samhällets intressen. Kopplingen mellan rättigheter och skyldigheter är heller inte alltid så 

tydlig (Gray och Gray, 2011). Dessutom är UDHR bara ett regelverk för hur stater skall 

förhålla sig till sina medborgare. Den säger ingenting om hur företagen skall hantera de 

mänskliga rättigheterna. De lagar som styr företagen är bara nationella och varierar därför i 

hög grad mellan olika länder (Gallhofer m.fl., 2011). 

Globaliseringen och de multinationella företagens växande betydelse har dock inneburit att 

tillverkningen idag är mera internationell och att den ofta flyttats till länder med lägre 

arbetskraftskostnader. Många företag har genom ”outsourcing” utlokaliserat sin tillverkning 

till fristående producenter i tredje världen. Därigenom har företagen stora möjligheter att byta 

producent och även tillverkningsland beroende på var de erhåller de bästa villkoren. Detta har 

ofta gått ut över de anställdas arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet. ”Outsourcingen” har 

därför inneburit att de mänskliga rättigheterna inte alltid respekteras (Chang och Wong, 

2005). 

 

3.4 Globaliseringen av ekonomin 

 

Idag är den internationella handeln och kapitalismen allmänt accepterad som den bästa och 

snabbaste vägen till ekonomisk utveckling. Det fria flödet av kapital, varor och tjänster mellan 

olika länder har påskyndat globaliseringen av ekonomin, något som också exempelvis 

Världsbanken, International Monetary Fund (IMF) och WTO bidragit till. De multinationella 

företagen har blivit fler och allt större och deras inflytande på ekonomin har också ökat. Idag 

är det endast ett fåtal länder i världen som har en större bruttonationalprodukt (BNP) än de 

största multinationella företagen. Deras betydelse för den internationella handeln och inte 

minst för var investeringarna sker i världen är mycket stor. Detta har förändrat den tidigare 

väldigt nationella synen på utformningen av CSR. Utvecklingen har gått från en nationell och 

gemensam uppfattning till en mera internationell och individuell syn på det sociala ansvaret 

(Sikka, 2011). 

Traditionellt har lagstiftningen och den allmänna affärskulturen i olika länder till stor del styrt 

CSR-aktiviteterna hos företagen. Under senare år har dock globaliseringen inneburit att 

organisationer som till exempel EU, OECD och Världsbanken fått ökad betydelse för 

utformningen av CSR. Protesterna mot den ökande globaliseringen av världsekonomin, bland 

annat vid WTO-mötet i Seattle 1999, innebar också att flera internationella organisationer 

började intressera sig mer för CSR-området. De tog fram olika initiativ för hur CSR skulle 

kunna användas som lösning på de problem som den växande internationella handeln innebar. 

FN:s ”Global Compact”, OECD:s ”Guidelines for Multinational Enterprises” och EU:s 

”Guidelines for CSR” är exempel på sådana initiativ. Gemensamt för dessa är att de i 

huvudsak ser CSR ur en etisk synvinkel, men samtidigt som ett sätt att utveckla den 

internationella kapitalismen. CSR skall alltså inte ses som ett sätt att förhindra 

globaliseringen. Istället skall CSR användas som en hjälp att påverka företagens verksamheter 

i olika länder och göra dem acceptabla ur etisk synvinkel. Detta gäller såväl för miljön som 
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för arbetsförhållanden och även respekten för de mänskliga rättigheterna (Tengblad och 

Ohlsson, 2010). 

 

3.5 Klädesindustrin 

 

Klädesindustrin är idag en av de mest globala branscherna i världen. En allt större del av 

tillverkningen sker i utvecklingsländerna. Huvudanledningen till detta är lägre 

arbetskraftskostnader i dessa länder (Islam och McPhail, 2011). Branschen kännetecknas av 

att tillverkningen till mycket stor del sker i utvecklingsländerna, medan försäljningen i 

huvudsak sker i den industrialiserade delen av världen. Distributionen och även försäljningen 

sköts i många fall av multinationella företag, som också till stor del styr branschens 

utveckling. Tillverkningsländerna och även företagen i dessa länder har mycket litet 

inflytande. Detta innebär att det ofta är svårt för olika stater att försöka reglera branschen, då 

produktionen lätt kan flyttas till länder med mindre strikta lagar och regler (Laudal, 2010). 

Den arbetsintensiva klädesbranschen har genomgått stora förändringar under de senaste 

årtiondena. Tillverkningen av kläder för det industrialiserade Västeuropa har succesivt 

flyttats, först till Öst- och delvis Sydeuropa och senare till olika länder i Asien. Tillverkningen 

i dessa länder har under lång tid varit förknippad med låga löner och dåliga 

arbetsförhållanden. Till en början behövde inte företagen i västvärlden ta särskild stor hänsyn 

till hur deras leverantörer i utvecklingsländerna hanterade arbetsvillkor och mänskliga 

rättigheter. CSR på hemmaplan handlade länge bara om arbetsförhållandena i det egna landet 

och detta reglerades i lagar eller förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter. Det är 

först på senare tid som de ofta mycket dåliga arbetsförhållandena i fabrikerna i 

utvecklingsländerna har uppmärksammats. Avslöjanden om så kallade ”Sweat-Shops”, där de 

anställda arbetar under fruktansvärda förhållanden, ofta 12-14 timmar per dygn, och där 

barnarbete även förekommer, har uppmärksammats i media. Kopplingen till de stora 

klädeskedjorna har tvingat dessa att intressera sig för CSR och att försöka åstadkomma 

förbättringar i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Resultatet av detta har blivit att de stora 

kedjorna själva, eller i vissa fall i samarbete med andra företag och organisationer, tagit fram 

olika riktlinjer för sin verksamhet, så kallade ”Codes of Conduct” (Chang och Wong, 2005). 

Eftersom företagen är verksamma i länder med stora skillnader vad gäller lagar, arbetsvillkor 

och miljömedvetenhet, så hjälper ett ökat CSR-engagemang företagen att hantera en stor 

mängd av både legala och etiska problem, som de tidigare inte behövt ta ställning till (Laudal, 

2010). Ett annat skäl för företagen i klädesbranschen att lägga resurser på CSR-området och 

utveckla uppförandekoder för sina leverantörer är i förebyggande syfte. Utvecklingsländerna 

kommer så småningom att skapa egna regler och lagar för arbetsvillkor och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna (Locke och Romis, 2007). 
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3.6 Organisationer som påverkar CSR 

 

Flera internationella organisationer är med och påverkar utformningen av företagens sociala 

ansvar. FN lade 1948 i UDHR grunden för hur de mänskliga rättigheterna skulle skyddas 

(Sikka, 2011). Senare har FN utvecklat en standard för företagens sociala ansvar i ”Global 

Compact” och dessutom även principer för företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna i 

”Draft Norms on Human Rights and Business”. Även OECD med ”Guidelines for 

Multinational Enterprises” har skapat riktlinjer för hur företagen skall förhålla sig till CSR 

(Gray och Gray, 2011). Dessutom arbetar EU aktivt med CSR-området och har bland annat 

tagit fram ”Guidelines for CSR”, som är riktlinjer för hur de EU-baserade företagen bör 

bedriva CSR-arbetet (Tengblad och Ohlsson, 2010). 

Nationellt sköttes länge det mesta som faller inom CSR-området av staten och olika 

myndigheter. Det finns visserligen internationella avtal när det gäller respekten för mänskliga 

rättigheter, men de flesta andra frågor kring exempelvis hälso- och sjukvård och miljöskydd 

regleras i huvudsak genom lagstiftning. Arbetsförhållandena och villkoren på 

arbetsmarkanden förhandlas fram mellan arbetsmarkandens parter och regleras även till viss 

del via lagar och regler. Företagen förväntas inte sköta sådant som ”välfärdsstaten” tar hand 

om. Globaliseringen har emellertid inneburit att den nationella lagstiftningen inte varit 

tillräcklig och företagen har därför tvingats, i vissa fall även av olika myndigheter, att ta ett 

allt större socialt ansvar (De Geer m.fl., 2009). 

Fackföreningarna i Europa har i huvudsak intresserat sig för att bevara så många 

arbetstillfällen som möjligt i den egna regionen. Detta har lett till att de inte varit särskilt 

pådrivande när det gäller att förbättra arbetsförhållandena i tredje världen och inte heller när 

det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna där. För att kunna bevara arbetstillfällena 

inom det egna landet har fackföreningarna istället försökt att stoppa företagen från att flytta 

produktionen till låglöneländer genom påtryckningar på den egna regeringen. Ett annat sätt 

har varit att förhindra import av olika varor, som till exempel kläder från utvecklingsländerna, 

genom tullar och importkvoter. De har också drivit kampanjer för att få konsumenterna att 

handla inhemskt tillverkade produkter. De multinationella kedjorna har dock ofta kunnat 

kringgå detta genom att de fört in, marknadsfört och sålt sina produkter under egna varunamn 

(Chang och Wong, 2005). 

I Sverige har fackföreningarna under ledning av Landsorganisationen (LO) ansett att frågor 

om företagens sociala ansvar skall regleras i lagar och regler bestämda av valda politiker. 

Frågor som rör arbetsvillkoren har alltid hanterats genom förhandlingar mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. En negativ syn finns på i synnerhet frivilligheten för företagen när det gäller 

CSR. Den anglosaxiska uppfattningen av CSR har ofta handlat om att företagen frivilligt 

donerar ekonomiska medel för olika ändamål och att de ägnar sig åt välgörenhet. Statens roll 

har varit mera begränsad. Även här har fackföreningarna varit negativa till att företagen själva 

skall driva frågor om socialt ansvar. Generellt har fackföreningsrörelsen haft svårt att anpassa 

sig till globaliseringen. Fackföreningarna har sällan haft något större intresse av att hjälpa sina 

motparter i utvecklingsländerna. Istället har de på olika sätt försökt att motverka 
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globaliseringens effekter med utlokalisering av tillverkning och de därigenom förlorade 

arbetstillfällena i det egna landet (De Geer m.fl., 2009). 

I den alltmera globaliserade ekonomin har den i huvudsak nationella lagstiftningen visat sig 

vara dåligt anpassad att hantera frågorna om företagens sociala ansvar. Även fackföreningarna 

har ofta varit oförmögna att driva frågorna om bättre arbetsförhållanden för de anställda i 

fabrikerna i tredje världen. Det är istället främst Non-Governmental Organizations (NGOs) 

som uppmärksammat olika miljökatastrofer och även de ofta mycket dåliga 

arbetsförhållanden som råder i många utvecklingsländer. Inom klädesbranschen har till 

exempel ”CCC” i Nederländerna samt ”Sweat-Shop Watch” och ”Global Exchange” i USA 

kontinuerligt granskat hur framförallt de multinationella kedjorna hanterar CSR och 

mänskliga rättigheter hos sina leverantörer i utvecklingsländerna (Chang och Wong, 2005). I 

Sverige har organisationen ”Rena Kläder” arbetat på ett liknande sätt. Baserat på FN:s 

riktlinjer om mänskliga rättigheter försöker de sätta press på företagen att ta ett socialt ansvar. 

De anser att företagen är etiskt och moraliskt ansvariga för skyddet av de mänskliga 

rättigheterna hos leverantörerna i tredje världen (Islam och McPhail, 2011). NGOs 

avslöjanden och kritiska granskning har dock samtidigt skapat ett ökat intresse för dessa 

frivilliga, icke vinstdrivande organisationers egen verksamhet. Ofta är insynen i deras 

finansiering bristfällig. Det är därför viktigt att även NGOs öppet redovisar sitt eget CSR-

arbete (Raynard, 1998). 

 

3.7 Medias roll 

 

Den snabbt ökande globaliseringen av ekonomin under de senaste decennierna har inneburit 

att media i ökad utsträckning bevakar vad som sker internationellt. Media rapporterar om 

olika miljökatastrofer och även om hur multinationella företag uppträder i olika delar av 

världen. NGOs har förstått vikten av att utnyttja medias genomslagskraft och har härigenom 

ökat det allmänna intresset för globaliseringens effekter. Media har också själva drivit olika 

frågor om till exempel arbetsförhållandena i utvecklingsländerna. De har även granskat och 

rapporterat om olika branscher, samt om specifika företag och deras verksamhet. Företagen 

har härigenom alltmer tvingats ta hänsyn till CSR-frågorna och hur dessa hanteras hos 

leverantörer och samarbetspartners. Samtidigt har många företag, inte minst de 

multinationella, förstått att det sociala ansvaret och respekten för de mänskliga rättigheterna är 

viktigt för deras rykte och trovärdighet. CSR är något som bör redovisas och inte minst 

kommuniceras till allmänheten. Här använder företagen media i allt större utsträckning 

(Middlemiss, 2003). I detta sammanhang är det viktigt att företagen öppet redovisar vad de 

gör inom CSR-området och att detta kan verifieras i medias granskningar. Detta har stor 

betydelse för företagens trovärdighet och rykte (Kim och Statman, 2011). 

De flesta multinationella företagen inom klädesbranschen har idag ett relativt väl utvecklat 

CSR-arbete. De tar även hänsyn till de mänskliga rättigheterna hos leverantörerna i 

utvecklingsländerna. Ofta använder de International Labour Organisations (ILOs) principer 
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för minimilöner, antal arbetstimmar, säkerhet på arbetsplatsen och övriga arbetsvillkor som 

riktlinjer för det sociala ansvaret (Chang och Wong, 2005). 

 

I de följande avsnitten behandlas ingående de anledningar som finns för en tydligare 

redovisning av CSR. Vidare redogörs för de riktlinjer för redovisningen av CSR, som finns 

idag, och försöken att bättre definiera vad CSR är och hur det påverkar företagens 

verksamhet. Dessutom presenteras förslag till en förbättrad redovisning och revision av CSR. 

 

3.8 Redovisning av CSR 

 

CSR har blivit en allt viktigare fråga för företagen idag genom globaliseringen av ekonomin, 

men är fortfarande långt ifrån en huvudfråga för företagen. Konkurrenskraften och 

lönsamheten och därmed värdet för aktieägarna är alltjämt de mest centrala frågorna. Vilken 

påverkan CSR har på företagen är fortfarande mycket oklar och detta hänger samman med 

svårigheterna att definiera vad CSR egentligen är. Oklarheten om påverkan och problemen att 

definiera det sociala ansvaret leder i sin tur till problem att redovisa CSR (Villanova, 2009). 

Traditionell redovisning inkluderar inte det sociala ansvaret som företagen tar, utan handlar 

om finansiellt mätbara resultat. I den mån det sociala ansvaret redovisas, så sker detta i väldigt 

liten utsträckning i siffror. Istället rapporteras enbart i ord om det sociala ansvaret och denna 

information är framförallt avsedd för externa intressenter. Immateriella faktorer är svåra att 

mäta och redovisa, vilket ofta innebär att de har liten påverkan på företagens kärnverksamhet. 

Det finns alltså fortfarande en konflikt mellan de finansiella målen i företagens verksamhet, 

som är mät- och redovisningsbara, och det sociala ansvaret, som är betydligt svårare att 

redovisa (Durden, 2008). 

Det sociala ansvaret inkluderas alltså som regel inte i företagens normala redovisning. 

Däremot redovisar många företag i löpande text sitt sociala ansvar och hur de tar hänsyn till 

mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Detta är idag viktigt i företagens relationer med sina 

intressenter. Det gäller inte bara de intressenter som har ett direkt inflytande på företagen, 

såsom aktieägare, anställda, kunder och leverantörer, utan även de intressenter i samhället i 

övrigt som mera indirekt påverkas av företagens verksamhet. Flertalet företag väljer att 

rapportera om sina CSR-aktiviteter i separat rapportering och inte inkluderat i den finansiella 

redovisningen. Företagen måste dock idag ha någon form av CSR-strategi och rapportering. 

CSR betraktas allmänt som ”a license to operate”, utan vilken verksamheten inte kan bedrivas 

på ett effektivt sätt (Villanova, 2009). Företagens ansvar för anständiga arbetsvillkor och 

respekt för mänskliga rättigheter är idag mer eller mindre allmänt accepterade. CSR har här 

blivit en form av ”socialt körkort” – ”Social License to Operate” – för företagen (Buhmann, 

2011). 

I vissa företag spelar CSR en relativt liten roll och är mera av ”kosmetisk” betydelse. De 

använder främst CSR för att reagera på olika krav från samhället. För dessa företag är det 
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endast viktigt att företagets rykte är positivt. Inom andra företag är däremot CSR numera en 

viktig del i verksamheten, som även påverkar kärnverksamheten. Det blir därför allt viktigare 

för företagsledningarna att utveckla strategier för CSR-arbetet och att även utveckla 

mätmetoder för att kunna redovisa det sociala ansvaret (Villanova, 2009). 

Ur ett ledningsperspektiv har redovisningen av företagens verksamhet tidigare främst varit 

avsedd för de intressenter som påverkar och kontrollerar de för företagen nödvändiga 

resurserna. Aktieägare, anställda, kunder och leverantörer har kunnat se hur traditionella 

företagsmål som lönsamhet och tillväxt utvecklats. CSR-rapporteringen har varit till för att 

identifiera hur dessa intressenter påverkar företagsmålen. Ur ett etiskt perspektiv så handlar 

CSR-redovisningen istället om att identifiera vad företagens samtliga intressenter eftersträvar 

och att ta hänsyn till detta i företagens normala verksamhet. CSR blir alltså en viktigare del i 

den totala verksamheten (Durden, 2008). 

Det finns även andra skäl för företagen att förbättra mätmetoderna och redovisningen av CSR. 

Ett är sambandet mellan CSR och företagens konkurrenskraft, som påvisats i många studier. 

Det finns inga klara bevis för om detta samband påverkar det finansiella resultatet positivt 

eller negativt. Historiskt har företagens konkurrenskraft bestämts av fem olika krafter. (1) hot 

från nya konkurrenter. (2) leverantörers förhandlingsstyrka. (3) kunders förhandlingsstyrka. 

(4) hot från ersättningsprodukter och -tjänster. (5) företagens relativa styrka gentemot 

nuvarande konkurrenter. Idag är det dock uppenbart att även andra faktorer påverkar 

konkurrenskraften. (1) förmågan till förnyelse. (2) varumärkets värde. (3) pålitlighet. (4) 

rykte. (5) arbetsplatsrelationer. (6) mänskliga rättigheter. Gemensamt för dessa faktorer är att 

de är immateriella och därmed svåra att mäta och redovisa. Samtidigt är de starkt påverkade 

av CSR, varför en bra CSR-redovisning vore användbar för företagsledningarna (Villanova, 

2009). 

Ett annat skäl till varför redovisningen av CSR har blivit allt viktigare är för att bättre kunna 

värdera företagen. En bra värdering är viktig inför ett eventuellt samarbete eller samgående 

med andra företag. Det är också viktigt för aktiemarknaden och för investerare (Villanova, 

2009). De stora ekonomiska förändringarna i Sverige under 1990-talet har förändrat synen på 

CSR. De har också inneburit att företagen fått många fler alternativ för finansiering av sina 

investeringar, bland annat genom att använda sig av aktiemarknaden (Tengblad och Ohlsson, 

2010). De vanligaste formerna av företagsvärderingar är; (1) balansräkningsmetoder – där 

företagens tillgångar värderas. (2) resultaträkningsmetoder – där företagens värde bestäms 

genom storleken på intäkter och försäljning. (3) goodwill-baserade metoder – där företagen 

värderas baserat på en mix av tillgångar, resultat, bedömning av framtida intäkter samt en 

bedömning av immateriella tillgångar. (4) kassaflödesbaserade metoder – där företagens värde 

bedöms av kassaflöde, med hänsyn tagen till eventuella risker. Metoderna (3) och (4) är för 

närvarande de mest använda, men ingen av värderingsmetoderna inkluderar direkta mätningar 

av CSR. Det är dock ingen tvekan om att CSR blir allt viktigare för den finansiella sektorn 

och att CSR ingår som en del i värderingarna, även om detta inte syns i analyserna. Hänsyn 

måste tas till immateriella faktorer, som exempelvis företagens rykte, varumärkesstyrka och 

interna / externa relationer som företagen har (Villanova, 2009). 
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Inom EU har intresset för CSR-frågor successivt ökat och EU-kommissionen har under hela 

2000-talet arbetat med att formulera en policy för hur CSR kan regleras, speciellt vad gäller 

skyddet av mänskliga rättigheter. Kommissionen lanserade 2002 ”Multi-Stakeholder Forum” 

(MSF) och 2006 ”CSR Alliance”, i vilka de försöker formulera CSR som åtgärder utöver 

lagar och förordningar. Den ansåg det också viktigt att CSR-aktiviteterna skulle vara 

frivilliga, för att företagen skulle förmås att engagera sig i dessa frågor. Betydelsen av CSR är 

att ett företag skall ta ansvar för sin påverkan på samhället. De två initiativen från EU-

kommissionen syftade till att få företagen att även ta in hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Grunden för detta arbete utgjordes av FNs ”Global Compact”, med sina tio principer om 

internationell lag i förhållande till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och 

miljömässig uthållighet. Företagen skulle på olika sätt förmås att självreglera sin verksamhet 

och då också ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Kommissionen bjöd in företrädare för 

industrin, fackföreningar och NGOs för att delta i diskussioner om CSR i både MSF och 

”CSR-Alliance” (Buhmann, 2011). EU har varit väldigt tydliga med att de vill att företagen 

öppet skall redovisa sina CSR-aktiviteter. De har föreslagit någon form av CSA, det vill säga 

en gemensam redovisningsmodell för företagen av det sociala arbetet. EU menar att detta 

skulle kunna vara en konkurrensfördel för företagen inom unionen i förhållande till företag i 

andra delar av världen (Gallhofer m.fl., 2011). Det är därför idag allt viktigare för företagen 

att utveckla och inkludera en tydlig CSR-strategi i sin verksamhet och lyfta CSR till en 

ledningsfråga (Villanova, 2009). 

 

3.8.1 Hållbarhetsredovisning 

 

I takt med att handeln blivit mera internationell har det blivit allt viktigare för i synnerhet de 

större företagen att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala delar i sin verksamhet 

och att också redovisa detta på olika sätt. De flesta företag har idag någon form av 

hållbarhetsredovisning eller rapportering om uthållig utveckling. Det är dock i första hand 

miljöarbetet som redovisas och inte i samma utsträckning det sociala arbetet och hänsynen till 

mänskliga rättigheter. Många företag har fortfarande uppfattningen att rapporteringen om det 

sociala ansvaret bara är till för att svara på trycket från myndigheter, media och allmänheten. 

Redovisningen av det sociala ansvaret används i första hand för att ge legitimitet åt företagens 

verksamhet och därigenom stärka företagens rykte på marknaden (Morimoto m.fl., 2005). 

I början av 1990-talet började många företag publicera separata miljörapporter som 

komplement till den ekonomiska redovisningen. Orsaken var främst att företagens rykte 

skadats av ett antal större miljökatastrofer under decennierna dessförinnan. Senare har dessa 

rapporter utvecklats och innehåller idag också ofta information om det sociala ansvaret och 

hänsynen till mänskliga rättigheter. Företagen har börjat tala om uthållig utveckling och 

hållbar utveckling. De rapporterar nu ofta enligt ”Triple-bottom line”-principen, där 

miljömässig och social information integreras i den ekonomiska redovisningen, åtminstone till 

viss del (Hedberg och Malmborg, 2003). 
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Globaliseringen av ekonomin och de multinationella företagens ökande betydelse har 

inneburit växande krav på att företagen även skall redovisa sitt sociala ansvar och hur väl de 

respekterar de mänskliga rättigheterna. Organisationer som FN, WTO och OECD har försökt 

skapa olika former av regelverk för det sociala ansvaret, där speciell hänsyn tas till respekten 

för mänskliga rättigheter. Som exempel kan nämnas OECD:s ”Guidelines for Multinational 

Enterprises” (Gallhofer m.fl., 2011). Mänskliga rättigheter anses allmänt vara kärnan i CSR. 

Vad som menas med mänskliga rättigheter är dock inte helt självklart och innebörden kan 

variera i stor utsträckning mellan olika kulturer. Inom affärsvärlden så har mänskliga 

rättigheter oftast översatts med anställdas arbetsvillkor och levnadsförhållanden. De 

multinationella företagens möjligheter att flytta produktion mellan länder har ibland inneburit 

att arbetskraften i utvecklingsländerna utnyttjats på ett oacceptabelt sätt. Kritisk granskning 

från olika NGOs och andra grupper har dock inneburit att intresset ökat från media och 

därmed också från allmänheten för företagens sociala arbete, och i synnerhet för hur de 

respekterar de mänskliga rättigheterna i de länder där de är aktiva. Detta har i sin tur lett till 

att de multinationella företagen ”tvingats” ta en allt större hänsyn till CSR-frågorna och 

rapportera i till exempel hållbarhetsrapporter om hur CSR-arbetet ser ut. Det finns dock 

fortfarande ingen tydlig koppling mellan företagens normala bokföring och hur de redovisar 

CSR-arbetet. CSR-redovisningen varierar också i kvalitet och omfattning i stor utsträckning 

mellan företagen (Gray och Gray, 2011). 

 

3.8.2 Mät- och kontrollerbarhet 

 

Det finns idag ett starkt tryck på företagen från både nationella myndigheter och 

internationella organisationer, som till exempel FN, OECD, WTO och EU, att bättre och mera 

öppet redovisa CSR och respekten för mänskliga rättigheter. Det största problemet när det 

gäller företagens sociala ansvar är bristen på insyn och därmed möjligheten till kontroll av 

verksamheten. Flera internationella organisationer, bland annat EU, och vissa större NGOs, 

som till exempel ”Corporate Watch” och ”Human Rights Watch”, försöker skapa olika former 

av gemensamma ”språk” för hur företagens CSR-aktiviteter kan rapporteras. Problemen är 

dock hela tiden bristen på öppenhet och fullständighet från företagens sida. De redovisar ofta i 

huvudsak positiv information och utelämnar sådant som kan vara negativt (Gallhofer m.fl., 

2011). Även andra intressenter, exempelvis inom den finansiella sektorn, önskar en tydligare 

CSR-redovisning (Gray och Gray, 2011). 

Det är alltså viktigt för företagen att tydligt inkludera det sociala ansvaret i ledningssystemen 

och att mål utformas för CSR som är mät- och kontrollerbara. Att CSR-målen är mät- och 

kontrollerbara ger signaler till företagens samtliga intressenter att det sociala ansvaret är en 

viktig del i verksamheten (Durden, 2008). CSR-redovisningen har också blivit viktigare som 

en följd av globaliseringen av ekonomin. Tidigare fungerade ofta hemmamarknaden som ett 

”säkert område”, där företagen sällan behövde rapportera om socialt ansvar. Globaliseringen 

har dock inneburit att detta ”säkra område” försvunnit och idag kritiseras ofta företagen för 

bristande respekt för mänskliga rättigheter och för att inte ta ett socialt ansvar hos sina 
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leverantörer i andra länder. Detta påverkar då den totala bedömningen av företagen och ställer 

krav på bättre redovisning av CSR, även hos leverantörerna (Tengblad och Ohlsson, 2010). 

Ytterligare ett skäl till varför företagen idag försöker att redovisa sitt CSR-arbete och 

presentera olika former av hållbarhetsredovisningar och rapporter om uthållig utveckling är en 

ökande oro för mer lagstiftning inom CSR-området. Det är då bättre att själva på frivillig väg 

utveckla redovisningsmetoder för CSR-arbetet. Det finns också studier som visar att de 

företag som integrerar sociala och miljömässiga mål i sin verksamhet, och redovisar detta på 

ett tydligt sätt, kan förbättra den långsiktiga lönsamheten i affärsverksamheten (Gao och 

Zhang, 2006). 

För att nå en uthållig och hållbar utveckling i företagens verksamhet är en nära dialog med 

företagens intressenter nödvändig. I detta sammanhang spelar redovisningen av det sociala 

arbetet en central roll. Redovisningen måste vara öppen och kontrollerbar, så att jämförelser 

med andra företag kan ske och för att revision skall vara möjlig. Under det senaste dryga 

decenniet har en rad riktlinjer tagits fram för hur företagen kan redovisa det sociala ansvaret 

och hänsynen till mänskliga rättigheter. Av dessa kan nämnas AA1000 och GRI. Syftet med 

dessa riktlinjer är att ge företagen mallar för hur de kan redovisa CSR-arbetet på ett öppet och 

kontrollerbart sätt (Gao och Zhang, 2006). 

 

3.9 Redovisningsrekommendationer 

 

Som tidigare nämnts ställer idag många internationella organisationer, som till exempel FN, 

OECD och EU, ökande krav på att framförallt de multinationella företagen skall redovisa sitt 

arbete inom CSR-området och med skyddet av de mänskliga rättigheterna (Buhmann, 2011). 

Även nationella myndigheter och olika NGOs försöker driva på denna utveckling. Intresset 

från media och därmed också hos allmänheten för att företagen tydligt skall redovisa CSR-

arbetet ökar också hela tiden (Gray och Gray, 2011). Det är heller ingen tvekan om att CSR 

blir allt viktigare också för den finansiella sektorn, som väger in immateriella faktorer i 

värderingarna av företagen (Villanova, 2009). Nedan redogörs för tre olika initiativ för att 

skapa riktlinjer för företagens CSR-redovisning. 

 

3.9.1 AccountAbility Standard 1000 (AA1000) 

 

”The Institute of Social and Ethical Accountability” (ISEA) presenterade 1999 en 

redovisningsstandard för CSR som kallas AA1000. År 2002 publicerade ISEA en utveckling 

av denna standard, som kallas ”AA1000 Assurance Standard” (Gao och Zhang, 2006). 

AA1000 baseras på redovisning enligt ”Triple-bottom line”-principen, där sociala, etiska och 

miljömässiga faktorer redovisas tillsammans med ekonomiska och finansiella. Standarden är 

baserad på tolv kvalitetsprinciper; (1) inkludering – alla intressenter involveras. (2) 

fullständighet. (3) väsentlighet – viktig information för olika intressenter. (4) regularitet – 

regelbunden redovisning. (5) kvalitetsförsäkring – information redovisas av oberoende 
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organisationer. (6) tillgänglighet – för samtliga intressenter. (7) jämförbarhet – över tiden och 

med företagsmålen. (8) pålitlighet – objektiv information. (9) relevans. (10) förstålighet. (11) 

integration – informationen integreras i den normala redovisningen. (12) kontinuerlig 

utveckling och förbättring. Användningen av AA1000 ger tre tydliga positiva effekter. För det 

första är standarden ett tydligt system för redovisning av företagens CSR. För det andra ger 

AA1000 en vägledning för hur företagen kan arbeta med andra regelverk och riktlinjer. För 

det tredje så utgör standarden ett bra sätt att jämföra den egna organisationen med andra. 

AA1000 bygger på principen att företagens intressenter skall inkluderas i redovisningen av 

CSR-arbetet. Standarden är dock inte något slutgiltigt regelverk, utan kommer att utvecklas 

kontinuerligt i samarbete mellan företagen och deras intressenter (Beckett och Jonker, 2002). 

 

3.9.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

GRI är en internationell organisation som skapades i slutet 1990-talet av ett antal större 

företag i Boston-området i samarbete med några NGOs. GRI blev formellt en självständig 

organisation 2002. GRI försöker skapa riktlinjer för hur företag och organisationer kan 

redovisa icke-finansiell information beträffande uthållig utveckling och socialt ansvar. 

Organisationen har ett aktivt samarbete med företag, den finansiella sektorn och 

organisationer som värnar om mänskliga rättigheter och arbetar med miljöskydd. Dessutom 

ingår representanter för fackföreningar och NGOs i samarbetet. GRI för också kontinuerligt 

en dialog med olika myndigheter och NGOs för att utveckla riktlinjerna ytterligare. Den 

senaste versionen av riktlinjerna, kallad ”G3”, presenterades 2006. GRI:s riktlinjer är 

frivilliga att följa och har därför fått stort genomslag i näringslivet (Betianu, 2010). En viktig 

anledning till varför företag ansluter sig till GRI och använder dess riktlinjer är att de vill 

kunna redovisa det sociala arbetet för de viktigaste intressenterna, både inom och utanför den 

egna organisationen. Tanken är att redovisning enligt GRI:s riktlinjer skall ge ökad 

trovärdighet för rapporteringen och därmed förbättrat rykte på markanden. En annan effekt är 

att det sociala ansvaret också blir en viktig fråga internt i företagen, såväl bland anställda som 

för företagsledningarna (Hedberg och Malmborg, 2003). 

GRI:s riktlinjer baseras på något som kallas ”Triple-bottom line”-principen som grund för 

rapporteringen om uthållig utveckling. Företagen får härigenom en mall för hur redovisningen 

kan ske och hur ett objektivt resultat kan presenteras ur ekonomisk, miljömässig och social 

synvinkel. Redovisningsmallen stödjer dessutom jämförbarhet, såväl över tiden som mellan 

olika företag och branscher. GRI har identifierat tio viktiga faktorer som bör inkluderas för att 

nå en hög kvalitet i CSR-redovisningen. Informationen skall vara; (1) relevant (2) ”all-

inkluderande” (3) hänga samman med uthållig utveckling (4) begränsad till intressanta 

områden för intressenterna (5) neutral och objektiv (6) tydlig (7) riktig och korrekt (8) rätt i 

tiden med hänsyn till händelser i omvärlden (9) jämförbar (10) pålitlig, vilket garanteras av 

riktigheten, neutraliteten och jämförbarheten (Betianu, 2010). 

Ett problem med redovisningen av CSR enligt GRI:s riktlinjer är dock frivilligheten. 

Företagen behöver inte inkludera all information som föreslås i riktlinjerna och rapporteringen 
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innehåller sällan negativ information. Dessutom saknas ibland den öppenhet i redovisningen 

som behövs för att en bra revison skall kunna ske. Positivt är dock att företagen kan följa 

någorlunda samma mallar för sin redovisning av CSR, vilket gör redovisningen mer jämförbar 

än tidigare. Dessutom kan företagen lära av varandra, enligt ”best practice”-principen. CSR-

frågorna lyfts också fram och blir viktiga i företagens verksamhet genom den dialog som 

pågår mellan företagen och med andra intressenter (Hedberg och Malmborg, 2003). 

 

3.9.3 Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

 

BSCI lanserades i början av 2003 av den Bryssel-baserade organisationen ”Foreign Trade 

Association” (FTA). De viktigaste syftena med BSCI var att ge medlemsföretagen 

gemensamma uppförandekoder och gemensamma metoder för redovisning och revision av det 

sociala ansvaret. Dessutom ville BSCI skapa utbildnings- och informationsprogram som 

också omfattade företagens leverantörer. Bakgrunden var att många företag under 1990-talet 

utvecklat egna uppförandekoder för sin verksamhet och för sina leverantörer. Dessa 

uppförandekoder skiljde sig dock åt en hel del mellan företagen. Det fanns alltså en önskan 

om en mer enhetlig definition av CSR och även ett behov av gemensamma riktlinjer för 

redovisningen av CSR (Berzau, 2011). Tidigare förekom det en hel del intressentövergripande 

samarbete inom CSR-området i syfte att åstadkomma uthållig utveckling och också en 

gemenssam definition av CSR. Eftersom dessa samarbeten ofta visade sig vara ineffektiva när 

det gällde att skapa en sådan gemensam syn på företagens sociala ansvar, bestämde sig många 

företag för att istället hantera CSR-frågorna mera självständigt (Egels-Zandén och Wahlqvist, 

2006). 

BSCI är ett rent företagsinitiativ, som i slutet av 2010 hade mer en 600 medlemsföretag från 

olika länder och i olika branscher. Övriga intressenter ingår inte direkt i samarbetet. De är 

dock inbjudna att delta i BSCI i vad som förut hette ”Advisory Council” och som numera 

heter ”Stakeholder Board”. En viktig del i BSCI:s verksamhet är dialogen med övriga 

intressenter. Bland annat inom ramen för ”Stakeholder Board” förs kontinuerligt diskussioner 

med statliga organisationer och myndigheter, branschorganisationer, fackföreningar och 

NGOs i syfte få deras stöd för företagens CSR-arbete. Sådana diskussioner förs även i 

utvecklingsländerna (Berzau, 2011). 

Inom BSCI-samarbetet är det också viktigt att utveckla gemensamma riktlinjer för hur socialt 

ansvar kan redovisas, så att revision av CSR-aktiviteterna möjliggörs. BSCI har identifierat 

”Social Accountability International 8000” (SA8000) som de bästa riktlinjerna för 

redovisningen av CSR. BSCI ställer inte krav på medlemsföretagen om en certifiering enligt 

SA8000, utan uppmuntrar bara företagen att utveckla redovisningen i riktning mot SA8000. 

Därigenom görs CSR-redovisningen möjlig att revidera (Berzau, 2011). 

Förutom en gemensam uppförandekod för företagen och deras leverantörer försöker BSCI 

alltså att utveckla ett gemensamt revisionssystem för sina medlemmar. Genom att göra 

revisionerna av leverantörerna tillgängliga för alla företagen som ingår i samarbetet, så 

minskas kostnaderna för granskningar och revisioner för varje enskilt företag. Att viktig 
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information om leverantörer delas mellan konkurrenter inom samma bransch är unikt. BSCI 

hoppas att detta ytterligare skall stärka samarbetet mellan företagen inom organisationen 

(Egels-Zandén och Wahlqvist, 2006). 

Det finns dock en hel del kritik mot BSCI-samarbetet. BSCI har problem med legitimiteten i 

definitionen av CSR och detta hänger samman med att endast företag ingår i organisationen. 

Fackföreningarna och flera NGOs valde länge att inte ingå i ”Advisory Council” / 

”Stakeholder Board”. Eftersom de inte kunde påverka besluten inom BSCI, så ville de inte 

hjälpa till och ge legitimitet åt BSCI:s riktlinjer för CSR-redovisningen. Dessutom har många 

NGOs varit väldigt kritiska till att revisionerna av företagens leverantörer sker med för långa 

mellanrum – normalt vart tredje år. För att öka legitimiteten för BSCI, så finns tre alternativa 

utvecklingsvägar att gå. För det första så kan BSCI överge principen om att bara företag får 

ingå och även tillåta andra intressenter att bli medlemmar. I så fall kommer BSCI att likna de 

tidigare vanliga intressentövergripande partnerskapen. Den andra vägen BSCI kan välja är att 

försöka inkludera de viktigaste intressenternas önskemål i riktlinjerna för CSR-redovisningen 

och därigenom få en större acceptans. Den tredje möjliga utvecklingen är att BSCI åtminstone 

delvis överger idén om att skapa en varaktig definition av CSR och istället koncenterar arbetet 

på riktlinjerna för CSR-redovisningen och hur revisionen av leverantörerna skall ske. Då kan 

fortfarande informationsutbytet mellan företagen fortsätta (Egels-Zandén och Wahlqvist, 

2006). 

Idag fungerar dock samarbetet och dialogen mellan BSCI och företagens intressenter mycket 

bättre än tidigare och flera NGOs tycks ha större förståelse och acceptans för vad BSCI 

försöker åstadkomma. BSCI strävar efter ständig förbättring och utveckling av riktlinjerna för 

hur företagens CSR-arbete skall bedrivas och redovisas. Diskussionerna som förs med övriga 

intressenter är i detta sammanhang av stor betydelse för företagen inom BSCI (Berzau, 2011). 

 

3.10 Revision av CSR och mänskliga rättigheter 

 

Att utveckla en bra redovisning och revision inom CSR-området är inte helt lätt eftersom det 

fortfarande inte finns någon allmänt accepterad definition av vad företagens sociala ansvar 

egentligen är. Det har dock blivit allt viktigare att balansera ekonomiska, miljömässiga och 

sociala delar i verksamheten i takt med att ekonomin blivit allt mera globaliserad. Den 

rapportering som sker idag är emellertid ofta ofullständig och inte särskilt detaljerad när det 

gäller CSR. Detta gör redovisningen svår att revidera (Morimoto m.fl., 2005). 

Det finns dock flera sätt att mäta och redovisa socialt ansvar och därför borde det vara möjligt 

att utveckla olika metoder för ett bra revisionssystem. Att inkludera företagens intressenter är 

väsentligt för att kunna redovisa CSR-arbetet. Det är viktigt att redovisningen sker på ett 

sådant sätt att jämförelser över tiden möjliggörs. Definitioner måste också förklaras så att 

olika intressenter kan göra jämförelser i redovisningen. Detta är dock ofta ett problem. 

Svårigheten med att hitta en enhetlig definition av CSR skapar problem när det gäller att göra 
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redovisningen möjlig att kontrollera och revidera. Ett annat bekymmer är att många företag 

undviker att redovisa negativ information (Morimoto m.fl., 2005). 

Det finns en tydlig relation mellan uthållig utveckling och revison av det sociala ansvaret. 

Kärnan utgörs av företagens dialog med sina intressenter. Dialogen möjliggör en integration 

av finansiella, miljömässiga och sociala mål i företagens verksamhet. Detta är utgångspunkten 

för skapandet av ett revisonssystem för det sociala arbetet. Revisonsprocessen kan delas in i 

tio olika steg; (1) genomgång av företagspolicys och strategier (2) fastställande av revisionens 

omfattning (3) intressentbaserad utformning av revisonsprocessen (4) definiering av faktorer 

som påverkar verksamheten (5) konsultationer med intressenter (6) genomgång av 

internrevisioner och dokumentation (7) förberedelse av dokument för extern rapportering (8) 

extern kontroll och bekräftelse (9) publicering av rapporter (10) uppföljningsdialog med 

intressenter (Gao och Zhang, 2006). 

Som tidigare nämnts finns ett antal redovisningsmetoder inom CSR-området som ligger till 

grund för en revision av företagens och deras leverantörers sociala ansvar och skydd för 

mänskliga rättigheter; 

AA1000 bygger på principen att företagens intressenter inkluderas i processen för ”Social and 

Ethical Accounting, Auditing and Reporting” (SEAAR), det vill säga social och etisk 

redovisning, revision och rapportering. Denna standard är indelad i fem nyckelprocesser som 

utgör grunden för företagens ansvar mot och engagemang av intressenterna, i syfte att 

åstadkomma en hållbar och uthållig utveckling. Dessa fem processer är; (1) planering – 

identifiera intressenter och definiera mål och värderingar. (2) redovisning – bestämma vad 

som skall redovisas i samarbete med olika intressenter. (3) insamling och analys av 

information. (4) revision och rapportering. (5) inkludering – av företagens och deras 

intressenters olika värderingar (Beckett och Jonker, 2002). 

GRI:s försök att skapa riktlinjer för hur företag och organisationer skall redovisa icke-

finansiell information inom CSR-området har gett företagen en gemensam mall för hur de kan 

redovisa det sociala arbetet och skyddet för de mänskliga rättigheterna. Redovisningen skall 

ske enligt ”Triple-bottom line”-principen, där de sociala frågorna inkluderas i den 

ekonomiska rapporteringen. GRI stödjer dessutom jämförbarhet såväl mellan företag och 

branscher som över tiden, vilket möjliggör revision av företagen och deras leverantörer. 

Dialogen med företagens intressenter är en central del i GRI:s regelverk (Betianu, 2010). 

BSCI har utvecklat gemensamma riktlinjer och metoder för redovisning och revision av 

företagens CSR-arbete. Medlemsföretagen förbinder sig att deras leverantörer skall följa 

BSCI:s uppförandekoder och riktlinjer för socialt ansvar, samt även ILO:s viktigaste 

konventioner om förbud mot barnarbete, tvångsarbete med mera. Revisioner av företagens 

leverantörer genomförs i treårsintervaller efter den första revisionen, om inga avvikelser 

rapporterats. Finns avvikelser mot BSCI:s riktlinjer, så tas ett åtgärdsprogram fram. Därefter 

sker en återrevision, varefter ytterligare åtgärdsprogram för avvikelser tas fram. Detta följs i 

sin tur av ytterligare återrevisioner. Revisionerna genomförs av erfarna revisionsbyråer som 

godkänts av ”Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). Syftet är att oberoende 

granskningar skall öka trovärdigheten i revisionerna (Berzau, 2011). Dessa revisioner av 
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leverantörerna samlas i en databas, som är tillgänglig för alla medlemsföretagen. För 

företagen innebär detta att kostnaderna minskar för kontroll och revision av leverantörerna, 

samtidigt som informationsutbytet med andra företag ökar (Egels-Zandén och Wahlqvist, 

2006). 

Det går att identifiera sex viktiga faktorer som är nödvändiga för att skapa en bra CSR-

rapportering hos företagen; (1) god kontakt med och hantering av intressenterna (2) god 

ledning av företagen (3) hög prioritet för CSR på styrelsenivå (4) integration av CSR i 

strategier och policys (5) god förståelse för regleringar på nationell och internationell nivå (6) 

aktivt engagemang från, och koordinering mellan, företag, myndigheter, NGOs och samhället 

i övrigt. Baserat på detta kan ett enkelt och bra revisionssystem för CSR-aktiviteterna 

utvecklas. Systemet måste vara så enkelt som möjligt, men samtidigt täcka alla 

nyckelområden. De viktigaste egenskaperna i revisionssystemet är; (1) systemet måste passa 

för alla typer av organisationer (2) företagens ledningssystem och även företagsledningarnas 

relationer med intressenterna bedöms (3) resultaten inom varje område delas in i ”väsentlig”, 

”nödvändig” och ”önskvärd” (4) redovisad information relateras till alla olika 

intressentgrupper. Fördelen med detta revisionssystem är enkelheten. Systemet är dessutom 

vare sig speciellt tids- eller resurskrävande för företagen (Morimoto m.fl., 2005). 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Intervjufrågorna bifogas 

i bilagorna 2 och 3. Vidare redogörs för företagens leverantörsbas och hur revisionsarbetet 

bedrivs mot leverantörerna, samt hur detta redovisas. Slutligen presenteras hur den frivilliga 

icke vinstdrivande organisationen bedriver sitt arbete. 

 

4.1 Företagens leverantörer och hur kontakterna sker 

 

Företag AA (FAA) – FAA ingår i en större koncern och har genom sitt moderbolag kontor i 

de viktigaste produktionsländerna. Tillverkningen sker idag i huvudsak hos leverantörer i 

Kina, Indien och Bangladesh. Viss produktion förekommer även i länder som Pakistan, 

Taiwan och Vietnam. Tidigare hade FAA även leverantörer i Filippinerna, Indonesien, 

Kambodja, Laos och Sydkorea. Inköpschefen måste godkänna alla nya leverantörer. FAA 

använder kontoren i produktionsländerna för att hålla en så nära kontakt som möjligt med sina 

leverantörer. Företaget har folk ute i fabrikerna i stort sett varje vecka och de rapporterar 

kontinuerligt om de förhållanden som råder där. 

Företag BB (FBB) – FBB har totalt omkring 250 leverantörer med drygt 400 fabriker i 

framförallt Kina, Indien och Bangladesh. En mindre del av tillverkningen kommer också från 

leverantörer i Turkiet och några länder i Öst- och Sydeuropa. FBB har flera kontor i de 

viktigaste produktionsländerna och på dessa kontor har de även personal som inspekterar 

leverantörernas fabriker. Totalt har FBB omkring 15 personer på dessa kontor som arbetar 

med CSR-frågor. 

Företag CC (FCC) – Omkring 80 % av FCC:s totala produktion kommer från leverantörer i 

Kina och Bangladesh. Leverantörer i Turkiet svarar för 10 % och resterande 10 % kommer 

från Indien, Thailand, Egypten, Italien och Litauen. FCC har kontor i de viktigaste 

leverantörsländerna och där finns även några personer som jobbar med CSR-frågor. FCC har 

också kvalitetskontrollanter som besöker leverantörernas fabriker regelbundet och då också 

rapporterar om eventuella sociala problem. 

Företag DD (FDD) – FDD är en koncern där flera företag ingår. Kina är utan tvekan det 

viktigaste leverantörslandet, men FDD har också leverantörer i ett relativt stort antal länder i 

Asien och även i Europa. Av dessa kan nämnas Turkiet, Bangladesh, Indien och Litauen. 

FDD har ett produktionskontor i Hong Kong med en person som huvudansvarig för 

kontakterna med och besöken hos leverantörerna i Kina. FDD håller dessutom på att starta 

upp flera lokala kontor i andra länder i Asien. 

Företag EE (FEE) – Merparten av FEE:s leverantörer finns i Kina och Bangladesh. Företaget 

har dessutom några leverantörer i Turkiet, eftersom leveranstiderna därifrån är betydligt 

kortare än från Asien. FEE har kontor i alla länder där företaget har verksamhet och där de har 

leverantörer. I dessa kontor finns alltid en CSR-ansvarig person. Besök hos leverantörerna 
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sker regelbundet, främst av kvalitetskontrollsskäl. Vid dessa besök rapporteras även om 

övriga förhållanden i fabrikerna. 

 

4.2 Företagens CSR- och revisionsarbete 

 

Företag AA – FAA har arbetat med CSR-frågor i cirka 15 års tid. De arbetar framförallt med 

arbetsmiljön hos sina leverantörer, både vad gäller säkerheten i fabrikerna och hur de 

använder olika kemikalier. FAA tar även hänsyn till skyddet av de mänskliga rättigheterna. 

De anställda skall ha rätt att bilda fackföreningar. Övertidsarbete får inte ske utan ordentlig 

ersättning och barnarbete får absolut inte förekomma. FAA använder sig av ”SA8000”, det 

vill säga etiska riktlinjer för det sociala ansvaret. De använder sig också av ”ICS Tools”, som 

är riktlinjer för skyddet av de mänskliga rättigheterna och i någon form en föregångare till 

BSCI. ”ICS Tools” används av samtliga företag i koncernen där FAA ingår. Koncernen har 

dessutom utvecklat ett eget regelverk – ”Codes of Conduct” – för hur frågor inom CSR-

området skall hanteras gentemot leverantörerna. 

Genom att FAA använder sig av ”ICS Tools” så bedöms leverantörerna i revisionerna efter en 

betygskala från A till D. Ett A innebär inte nödvändigtvis att allt är bra, men leverantören 

lever ändå upp till de grundkrav som FAA har. Ett D är däremot kritiskt och kräver 

omedelbara förändringsåtgärder hos leverantören. Vid en felfri revision sker en ny granskning 

och revision inom arton månader. 

Baserat på ”ICS Tools” sker revisionerna av leverantörerna i flera steg. En ny leverantör 

granskas och en första revison görs, en så kallad ”Initial Audit”. Om leverantören inte 

uppfyller de krav FAA ställer så görs en ny revision, en ”Re-Audit”. Om det efter denna 

revision fortfarande finns brister så genomförs ytterligare revisioner. Om leverantören trots 

flera granskningar och revisioner ändå inte kan uppfylla kraven, diskvalificeras de som 

leverantör till FAA. De får då inga nya beställningar och samarbetet upphör. Bestämmelser 

om hur lång tiden mellan revisionerna skall vara saknas och kan variera en hel del från fall till 

fall. FAA strävar efter långsiktiga och nära relationer med sina leverantörer. De anser att de 

flesta leverantörerna håller en hög standard vad gäller det sociala ansvaret och deras fabriker 

får oftast höga betyg vid de olika revisionerna. 

Företag BB – Företaget har arbetat med sociala frågor i omkring 20 år och började med detta 

redan innan CSR blev ett välkänt begrepp. FBB gav ut sin första miljökollektion för drygt 20 

år sedan är sedan länge certifierade enligt International Standard Organisation (ISO) inom 

miljöområdet. Under senare år har FBB även infört en uppförandekod för sina leverantörer 

när det gäller det sociala ansvaret. Företaget använder sig av GRI:s riktlinjer för granskning 

och revision av CSR och skyddet av de mänskliga rättigheterna hos sina leverantörer. 

Granskningar och revisioner genomförs regelbundet av leverantörernas fabriker via de 

produktionskontor som finns i de olika tillverkningsländerna. Vid revisionerna graderas varje 

fabrik i fyra nivåer och sedan tas en ”Corrective Action Plan” (CAP) fram för 

förbättringsåtgärder i leverantörernas fabriker. Leverantörerna graderas som ”fullvärdiga” – 
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de uppfyller samtliga FBB:s krav, ”godkända” – merparten av kraven är uppfyllda, men vissa 

förbättringar måste ske, ”tillfälligt godkända” – betydande och varaktiga förbättringar måste 

göras inom 12 månader, varefter en ny revision sker och ”icke godkända” – leverantörerna 

uppfyller inte FBB:s grundkrav inom det sociala området. Alla leverantörer, oavsett vilken 

nivå de befinner sig på, måste genomgå uppföljningsmöten varje år under tiden samarbetet 

pågår och de producerar för FBB. 

Framkommer akuta brister vid revisionerna måste dessa åtgärdas omgående för att samarbetet 

med leverantören skall kunna fortsätta. Mindre problem kan åtgärdas succesivt. Tanken är att 

varje leverantör hela tiden skall bli bättre och att ingen fabrik skall utvecklas åt fel håll 

avseende CSR och respekten för de mänskliga rättigheterna. De leverantörsfabriker som inte 

blir godkända vid en revision får inga nya beställningar under en månad från det att revisionen 

utförts, om de inte åtgärdar de brister som framkommit. FBB menar att en månads 

beställningstopp ger tillräcklig tid för och möjligheter till förbättringsåtgärder. Företaget anser 

att detta sätt att hantera leverantörer med problem inom CSR-området är bättre än att helt 

avsluta samarbetet. I så fall finns risken att leverantörerna börjar tillverka för andra företag 

och då kommer de upptäckta problemen att finnas kvar. 

Företag CC – FCC ägnar mest tid och resurser i sitt CSR-arbete åt skyddet av de mänskliga 

rättigheterna hos sina leverantörer. Förståelsen av mänskliga rättigheter är framförallt 

förhållandena och arbetsvillkoren i leverantörernas fabriker. FCC är medlem i BSCI och utför 

leverantörsrevisioner baserade på BSCI:s riktlinjer. BSCI:s uppförandekod bygger också på 

ILO:s riktlinjer, vilket innebär att arbetsvillkoren är i fokus vid granskningen av 

leverantörerna. Vid revisionerna granskas speciellt arbetstider, löner och övertidsersättningar. 

Dessutom kontrolleras även fabrikernas säkerhet. 

Genom BSCI-medlemskapet så använder sig FCC av godkända utomstående revisorer som 

bland annat granskar arbetsmiljön, säkerheten, lönesättningen och dokumentationen av 

verksamheten hos leverantörerna. Alla leverantörer som genomgått en BSCI-revision 

betygsätts i tre nivåer – ”Non-Compliant”, ”Improvements Needed” eller ”Good”. Vid brister 

upprättas ett åtgärdsprogram, där tidsplanen för åtgärderna bestäms av hur allvarliga 

problemen är. Därefter måste en ny revision ske. Är resultatet vid en revision av en leverantör 

däremot bra, så genomförs en ny revision först efter tre år. FCC har också en egen gradering 

av sina leverantörer. De bästa leverantörerna kan bli så kallade ”partnerleverantörer” och 

dessa granskas mera sällan. 

FCC genomför regelbundna kontroller och revisioner av sina leverantörer, ofta tillsammans 

med personal från produktionskontoren i de viktigaste leverantörsländerna. Antalet 

inspektioner hos leverantörerna har dock minskat under det senaste året, vilket beror på att 

FCC har reducerat sin leverantörsbas. Inga oanmälda inspektioner sker. FCC strävar efter att 

bygga upp nära och goda relationer till sina leverantörer och då är det ömsesidiga förtroendet 

viktigt. Genom BSCI-medlemskapet har dessutom FCC tillgång till de revisioner som andra 

företag genomfört av gemensamma leverantörer. FCC kan på detta sätt undvika kostnader för 

egna revisioner. 
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Företag DD – Koncernen är medlem i BSCI och följer dess riktlinjer för hur kontrollen och 

revisionen av leverantörerna skall ske. Dessutom har FDD ett eget kravdokument som 

innehåller en del frågor som inte tas upp i BSCI:s uppförandekod. FDD lägger störst fokus på 

hur tillverkningen sker hos leverantörerna, det vill säga hur arbetsförhållandena och 

arbetsmiljön är i de olika fabrikerna. När det gäller det sociala ansvaret och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna så utgör FN:s direktiv ett slags miniminivå på vad som måste gälla 

ute i fabrikerna. BSCI:s uppförandekod bygger på ILO:s riktlinjer. 

FDD använder sig av medlemskapet i BSCI och låter utomstående revisorer granska och 

revidera verksamheten hos sina leverantörer. Dessa graderas i tre nivåer – ”Good”, 

”Improvements Needed” och ”Non-Compliant”. För de leverantörer som erhåller betyget 

”Good” genomförs en ny revision först efter tre år. För de leverantörer där brister upptäcks, så 

tas ett åtgärdsprogram fram. Tidsplanen för förbättringsåtgärderna avgörs av hur allvarliga 

bristerna är. Efter att förbättringar skett genomförs en ny revision. 

FDD genomför granskningar och revisioner regelbundet hos sina leverantörer. Revisionerna 

är dock aldrig oanmälda. FDD arbetar även med tredjepartsinspektioner som inte är BSCI-

relaterade. Koncernen utnyttjar också BSCI:s databas för revisioner som gjorts av andra 

företag av gemensamma leverantörer. FDD strävar efter att bygga upp ett nära samarbete med 

sina leverantörer. Målsättningen är att hela tiden förbättra situationen hos leverantörerna och 

arbeta med dem på lång sikt. Därigenom vill FDD skapa större förståelse för CSR-frågornas 

betydelse och vikten av att följa en gemensam uppförandekod hos leverantörerna. 

Företag EE – Företaget är medlem i BSCI och använder sig av en uppförandekod som deras 

leverantörer måste följa. När företaget inleder ett samarbete med en ny leverantör genomförs 

en revision för att fastställa på vilken nivå leverantören ligger på när det gäller det sociala 

ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna. FEE utgår från BSCI:s riktlinjer och 

granskar en rad olika områden hos leverantörerna. Det handlar bland annat om 

företagsledning, dokumentation, arbetstider, löner och säkerhet på arbetsplatserna. Dessutom 

har FEE en strategi för hur barnarbete skall kunna avskaffas hos leverantörerna. Det handlar 

om utbildningsinsatser tillsammans med leverantörerna och sedan möjligheter till anställning 

hos leverantörerna när barnen nått vuxen ålder. 

FEE bedömer sina leverantörer i revisioner baserade på BSCI:s riktlinjer. Leverantörerna 

graderas i tre olika nivåer, där de som uppnår ”Good” eller ”Improvements Needed” är 

leverantörer som FEE fortsätter att samarbeta med. För de leverantörer som inte når upp till 

dessa nivåer fattas ett beslut om samarbetet skall avslutas eller inte. Om FEE ändå beslutar att 

fortsätta samarbetet, så läggs extra mycket resurser ner på att dessa leverantörer skall uppnå 

en acceptabel nivå när det gäller det sociala ansvaret och respekten för de mänskliga 

rättigheterna. 

Genom medlemskapet i BSCI, så har FEE även tillgång till tidigare revisioner som 

genomförts hos leverantörerna av andra medlemsföretag. På detta sätt kan FEE spara både tid 

och resurser genom att de inte alltid behöver genomföra egna revisioner av sina leverantörer. 
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4.3 Företagens hållbarhetsredovisning 

 

Företag AA – Företaget påstår sig ha en hållbarhetsredovisning, som dock ännu inte är 

offentlig. Den redovisas inte vare sig i deras Årsredovisning eller på Internet. FAA hävdar 

dock att de redovisar CSR i stort och även specifika områden de arbetat med. I denna 

redovisning finns mål och visioner om hur verksamheten kan förbättras och göras mera 

lönsam med hänsyn till företagets sociala ansvar och respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Företag BB – Sedan 2009 redovisar FBB i hållbarhetsrapporter sitt arbete för en uthållig 

utveckling. FBB anser dock att de ännu inte hunnit så långt och att en hel del arbete återstår 

att göra inom området. På en betygskala från A+ till C ger de sig själva betyget C. Stor del av 

rapporteringen handlar om företagets miljöpåverkan och åtgärder för att skydda miljön. När 

det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna redovisar FBB att de driver ett projekt 

tillsammans med några leverantörer i Bangladesh för utbildning av kvinnor där. De 

rapporterar också att kontroller genomförs hos leverantörerna av att barnarbete inte 

förekommer. 

Företag CC – Företaget redovisar sitt hållbarhetsarbete sedan slutet av 2009. Rapporteringen 

syftar till att ge alla intressenter en god inblick i företagets CSR-arbete. FCC redovisar även 

negativ information. De har bland annat rapporterat om att det förekommer mycket 

övertidsarbete hos flera leverantörer. FCC använder BSCI:s riktlinjer för sin CSR-

rapportering. 

Företag DD – Koncernen redovisar sitt hållbarhetsarbete sedan 2007. Redovisningen görs i 

separata rapporter för varje företag som ingår i koncernen. I rapporterna om uthållig 

utveckling och hållbarhet redovisas bland annat omvärldsfrågor, företagens 

samhällsengagemang och medarbetarfrågor. Säkerhets- och miljöfrågor utgör också centrala 

delar i FDD:s hållbarhetsredovisning. Koncernen rapporterar även om hur alla dessa frågor 

indirekt påverkar såväl de egna som leverantörernas medarbetare. BSCI:s riktlinjer används 

som grund för FDD:s hållbarhetsrapportering. 

Företag EE – Företaget har ännu inte tagit fram någon hållbarhetsredovisning eller 

rapportering om uthållig utveckling. FEE påstår dock att företaget håller på att utveckla en 

hållbarhetsrapportering för att kunna redovisa sitt sociala ansvar. 

 

4.4 Upplevda problem med revisionen av leverantörer och underleverantörer 

 

Företag AA – Företaget strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt bygga upp 

långvariga samarbetsrelationer med sina leverantörer. Att byta leverantörer ofta skulle i 

längden bli väldigt dyrbart. Genom de långsiktiga relationerna med leverantörerna så upplever 

FAA att de inte har några större problem med CSR-arbetet. FAA försöker att få sina 

leverantörer att förstå värdet av ett bra socialt ansvar och respekt för mänskliga rättigheter. 

Deras leverantörer måste följa den uppförandekod som FAA:s koncern har. FAA anser dock 

att det hade varit önskvärt med tätare kontakter med en del leverantörer än vad de har idag. 
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Detta skulle kunna åstadkommas genom att koncernen etablerade fler kontor i de olika 

produktionsländerna. 

Företag BB – Stor del av företagets tillverkning sker hos leverantörer i Kina. Eftersom landet 

är stort och avstånden är långa till de olika fabrikerna, så sker inte kontrollerna så regelbundet 

som vore önskvärt. Det är svårt att kontrollera hur väl varje leverantör sköter sitt sociala 

ansvar och hur respekten för de mänskliga rättigheterna ser ut. Varje order kontrolleras 

visserligen noga ur kvalitetetsynpunkt, men granskningen av hur leverantörerna hanterar 

frågor inom CSR-området är betydligt svårare. Dokumentationen om detta är också bristfällig. 

I Bangladesh, som också är ett viktigt leverantörsland för företaget, är revisionen av 

leverantörerna betydligt enklare. De flesta fabrikerna ligger mycket nära huvudstaden Dacca. 

FBB strävar efter att skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer, vilket de menar 

underlättar CSR-arbetet. Det är på detta sätt lättare att skapa förståelse för skyddet av de 

mänskliga rättigheterna och behovet av ett fungerande socialt ansvar. FBB använder sig av 

GRI:s riktlinjer vid revisonen av leverantörerna. Företaget konstaterar att det endast är ett 

fåtal av deras leverantörer och fabriker som är helt utan anmärkningar vid revisionerna. Det 

finns alltid någonting att förbättra. Det bästa sättet att åstadkomma förbättringar är enligt FBB 

genom ett ökat och närmare samarbete med leverantörerna. 

Företag CC – Att ha fullständig kontroll på hela leverantörskedjan är ett drömläge, enligt 

FCC. Detta är dock inte möjligt eftersom det alltid finns resursbegränsningar i verksamheten. 

FCC arbetar med att bygga upp långvariga relationer med sina leverantörer. Syftet är att 

säkerställa en acceptabel nivå på socialt ansvar. De största problemen som företaget stöter på 

idag hos sina leverantörer har att göra med de anställdas arbetstider och ersättningar. Det 

förekommer för mycket övertidsarbete i många fabriker och lönerna är dessutom ofta mycket 

låga. Andra problem som FCC upptäcker vid revisionerna hos leverantörerna är brister i 

säkerheten och även hälsoproblem för de anställda i fabrikerna. Orsakerna till dessa problem 

är ofta brister i ledningssystemen i leverantörsföretagen. 

FCC har ingen egentlig kontroll av de fabriker som är underleverantörer till företagets 

leverantörer. De kan alltså inte kontrollera och granska hur dessa fabriker hanterar sitt sociala 

ansvar eller hur de lever upp till respekten för de mänskliga rättigheterna. FCC kräver av sina 

leverantörer att de skriver under avtal där de bekräftar att även underleverantörerna har 

uppförandekoder som motsvarar FCC:s krav. Granskning och revision av underleverantörerna 

sker dock inte och det finns heller ingen dokumentation som visar hur situationen är i dessa 

fabriker. 

Företag DD – Koncernen strävar efter att huvudsakligen använda sig av leverantörer som de 

byggt upp långvariga relationer med. Genom ett långsiktigt samarbete skapas ökad förståelse 

för CSR och den uppförandekod som FDD kräver att leverantörerna skall följa. Begränsade 

resurser gör att inspektioner, kontroller och revisioner av leverantörerna inte alltid sker så ofta 

som vore önskvärt. FDD anser att det är väldigt svårt att ha fullständig kontroll på om 

leverantörerna verkligen bara använder de underleverantörer som FDD godkänt, eller om de 

har andra som FDD inte känner till. Det finns ingen dokumentation om detta. De vanligaste 

problemen som framkommer vid revisionerna av koncernens leverantörer är för mycket 
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övertid och för låga löner för de anställda i fabrikerna. Dessutom förekommer en hel del 

problem som har med hälsa och säkerhet att göra. Bland annat så är ofta brandskyddet 

eftersatt i många fabriker. 

Företag EE – FEE använder sig av BSCI:s riktlinjer vid kontrollen och granskningen av sina 

leverantörer. I Kina upptäcks ofta problem med för mycket övertid och för dålig 

kompensation för övertiden för de anställda hos leverantörerna. I Bangladesh handlar 

problemen oftare om säkerheten i leverantörernas fabriker, i synnerhet brandsäkerheten. 

 

4.5 Företagens samarbete med andra företag och organisationer 

 

Företag AA – Företaget har nära kontakter med övriga företag inom koncernen när det gäller 

frågor inom CSR-området. FAA samarbetar även med olika fristående organisationer som till 

exempel ”Djurens Rätt” och ”Swedish Textile Water Intiative” (STWI). Dessutom har de ett 

samarbete med andra företag i olika kemikaliegrupper. 

Företag BB – FBB har ett omfattande samarbete med andra företag inom klädesbranschen. 

Genom detta samarbete hoppas företaget bättre kunna påverka lagstiftningen både inom och 

utom landet. FBB samarbetar även med en del intresseorganisationer, som exempelvis 

”Initiativ för Etisk Handel” (IEH) i Norge. FBB deltar också i olika samarbetsprojekt med 

andra företag när det gäller återvinning, vattenrening och kemikalielistor. Tillsammans 

försöker företagen skapa en samsyn inom dessa områden. 

Företag CC – Företaget samarbetar med andra medlemsföretag inom ramen för BSCI. 

Dessutom har FCC ett omfattande samarbete med flera NGOs och en del andra organisationer 

när det gäller arbetet för att åstadkomma en hållbar utveckling. Bara under 2011 har de haft 

kontakt med ”Världsnaturfonden” (WWF), ”Naturskyddsföreningen”, ”Rena Kläder” och 

många flera organisationer. 

Företag DD – Koncernen har omfattande och täta kontakter med andra klädesföretag inom 

ramen för BSCI-samarbetet. Utbyte av erfarenheter och information om leverantörer sker hela 

tiden med andra företag i branschen. FDD har tillsammans med andra BSCI-medlemmar tagit 

fram filmer om brandsäkerhet, som visas i leverantörernas fabriker i produktionsländerna. 

Företag EE – Företaget har ett betydande informationsutbyte med andra företag som ingår i 

BSCI-samarbetet. FEE driver dessutom olika frågor och förslag på förändringar tillsammans 

med andra företag inom BSCI. Företaget anser att detta samarbete gör det lättare att 

åstadkomma resultat inom CSR-området, än om de hade agerat helt på egen hand. FEE har 

också ett samarbete med flera andra klädesföretag när det gäller att förbättra brandsäkerheten i 

leverantörernas fabriker i utvecklingsländerna. 
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4.6 Frivillig icke vinstdrivande organisation 

 

Organisation FF (OFF) – Denna frivilliga icke vinstdrivande och kontrollerande 

organisation har en vision om att handeln skall bli mera etisk och att företagen skall ta ett 

större ansvar för miljön och arbetsvillkoren i sina produktionsländer. OFF finansieras med i 

huvudsak statliga medel, som söks årligen eller för längre tidsperioder. Organisationen får 

medel från ”Konsumentverket” och indirekt från ramorganisationen ”Forum Syd”. I år har 

OFF också sökt medel från ”Svenska Institutet”. Även EU kan anslå ekonomiska medel för 

särskilda projekt. Organisationen har en verksamhetsplan för varje år. Styrelsen och 

medlemmarna bestämmer tillsammans vilka projekt som OFF skall arbeta med. De drar också 

upp riktlinjerna för hur detta arbete skall genomföras. 

Under förra året hade organisationen kontakt med mellan 50-60 företag i olika branscher. Av 

dessa var nio stycken svenska klädesföretag. OFF granskar samtliga aspekter inom CSR-

området, såväl miljöfrågorna, det sociala ansvaret, som de mer etiska frågorna med fokus på 

arbetsförhållandena. Av central betydelse, enligt OFF, är lönefrågan. OFF menar att företagen 

borde arbeta mera aktivt för höjda löner hos sina leverantörer i utvecklingsländerna. 

OFF väljer helt självständigt vilka företag som skall kontaktas, intervjuas och granskas. 

Resultaten publiceras på OFF:s hemsida och dessutom förmedlas informationen till 

massmedia. Granskningarna leder fram till rekommendationer som lämnas till företagen. 

Tanken är att dessa rekommendationer skall vara vägledande i företagens fortsatta CSR-

arbete. Organisationen försöker att redovisa en så rättvis bild som möjligt vid granskningarna 

av de olika företagen. Syftet är inte i första hand att vara kritisk, utan istället att ge en god 

inblick i hur företagen arbetar med sociala frågor och respekten för de mänskliga 

rättigheterna. I samband med granskningarna, så strävar OFF efter att skapa en dialog med 

företagen för att därigenom åstadkomma förändringar. Uppföljningar av granskningarna sker, 

men inte alltid så regelbundet. OFF är en liten organisation med relativt begränsade resurser. 

Förutom granskningar av företag bedriver dock organisationen även konsumentupplysning. 

OFF samarbetar med liknande organisationer i många andra länder. Det pågår ett ständigt 

informationsutbyte. När det gäller vissa specifika företag, så förekommer samarbete 

beträffande granskningen av deras leverantörer. OFF var med och grundade ”Rena Kläder” 

2002. I detta samarbete ingår totalt åtta olika organisationer. Dessutom är OFF även medlem i 

”SwedWatch”. Detta är en ideell förening som kontrollerar svenskrelaterade företag med 

avseende på frågor om etik och miljö. 

Organisationen är väl medveten om att många företag inom klädesbranschen, dock inte alla, 

har egna riktlinjer för hur CSR-arbetet skall bedrivas. Det finns flera företagsinitiativ med 

riktlinjer för socialt ansvarstagande som företagen kan använda sig av, exempelvis BSCI och 

GRI. Bland andra liknande initiativ kan nämnas brittiska ”Ethical Trading Initiative”, 

holländska ”Fairware Foundation”, amerikanska ”Fair Labour Association” och norska 

”Initiativ för Etisk Handel”. Därutöver finns andra uppförandekoder och etiska riktlinjer, som 

till exempel FN:s ”Global Compact”. Alla dessa syftar till att ge företagen vägledning inom 

CSR-området. OFF anser dock att de frivilliga organisationerna behövs som påtryckare för att 



35 
 

företagen skall se CSR-frågorna som väsentliga. NGOs behövs för att driva på utvecklingen 

och för att få företagen att även förmå leverantörerna i utvecklingsländerna att ta ett socialt 

ansvar och också respektera de mänskliga rättigheterna. 
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5. Analys 

 

I kapitlet jämförs och diskuteras informationen, som framkommit vid de intervjuer som 

genomförts, med den teori som presenterats i den teoretiska referensramen. Analysen utgör 

sedan grunden för slutsatserna. 

 

5.1 Förtydligande av Analysen 

 

Eftersom begreppet CSR är svårdefinierat och mångfacetterat är även analysavsnittet relativt 

detaljerat. Tanken är att ge läsaren en god bakgrund och förståelse för CSR-området och hur 

det sociala ansvaret redovisas och revideras, samt hur de svenska klädesföretagen hanterar 

dessa frågor. 

Med syftet att öka förståelsen av diskussionen, som förs i analyskapitlet, upprepas även här 

studiens forskningsfrågor; 

 Vilka upplevda problem har de svenska klädesföretagen vid revisionen av 

leverantörerna i utvecklingsländerna, med utgångspunkt från riktlinjerna för 

redovisningen av det sociala ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna? 

 Hur långt ner i leverantörskedjan kontrolleras dessa riktlinjer? 

 Hur kan en bättre definition av CSR åstadkommas? 

 Hur kan CSR utvecklas för att bli en central del i företagens verksamhet? 

 

5.2 Utvecklingen av CSR 

 

CSR har funnits på dagordningen under relativt lång tid. Länge var dock den allmänna 

uppfattningen att företagen visserligen skulle följa lagar och regler, men att de i första hand 

skulle ägna sig åt sin kärnverksamhet. Andra aktiviteter, som exempelvis socialt ansvar, 

påverkar lönsamheten negativt (Friedman, 1970). Ett antal miljöskandaler i slutet av 1970-

talet skapade dock krav på företagen att ta ett större socialt ansvar än tidigare. Medias 

rapportering av dessa skandaler skapade ett tryck på företagen att engagera sig i frågor även 

utanför kärnverksamheten. Företagen blev angelägna om att värna sitt rykte och framstå som 

organisationer med ett intresse för samhällsutvecklingen (Buhmann, 2006). Att enbart se till 

lönsamheten och inte överhuvudtaget ta ett socialt ansvar kan skapa en negativ syn på 

företagen och därmed även påverka lönsamheten negativt. Det har idag blivit nödvändigt för 

företagen att ta ett socialt ansvar för att kunna behålla god lönsamhet i verksamheten 

(Hellsten och Mallin, 2006). 
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Under de senaste decennierna har organisationer som till exempel FN och OECD tagit fram 

olika regelverk för hur företagen bör förhålla sig till samhället i övrigt (Buhmann, 2006). 

Även EU har arbetat aktivt med detta område och utarbetat riktlinjer för hur de EU-baserade 

företagen bör bedriva CSR-arbetet (Tengblad och Ohlsson, 2010). Det har idag blivit allmänt 

accepterat att företagen har ett socialt ansvar för sin verksamhet. För många intressenter är 

detta till och med ett krav, när det gäller exempelvis miljöskydd, arbetsvillkor och skyddet av 

mänskliga rättigheter (Buhmann, 2006). 

Den svenska klädesindustrin har i takt med den allmänna utvecklingen när det gäller 

företagens sociala ansvar också börjat intressera sig för dessa frågor. Intresset inom branschen 

har dock till viss del varit en reaktion på olika NGOs granskningar av hur tillverkningen sker i 

utvecklingsländerna och medias rapportering om detta. Negativ rapportering kan påverka 

företagens rykte och därmed även ha negativa effekter på försäljningen och lönsamheten. 

Tvärtom, så marknadsför idag många företag sitt CSR-arbete genom media för att på detta sätt 

nå positiva effekter på lönsamheten. 

Hur långt företagen har kommit med CSR-arbetet varierar dock en hel del. Två av de 

intervjuade företagen har arbetat med dessa frågor i 15-20 år, medan de andra har kommit 

igång betydligt senare. Inriktningen på CSR-arbetet skiljer sig också åt en del mellan de olika 

företagen. Några av företagen ägnar speciellt stort intresse åt miljöaspekterna på 

tillverkningen. Flera av företagen arbetar med säkerhetsfrågorna i sina respektive 

leverantörsfabriker. Samtliga av de intervjuade företagen arbetar med skyddet av de 

mänskliga rättigheterna. 

Skillnaderna i inriktning på CSR-arbetet kan, åtminstone till viss del, förklaras av företagens 

olika storlek. Den tid som CSR-frågorna varit aktuella inom företagen är ännu en orsak till 

varför vissa företag tycks ha ett mera utarbetat program för sitt sociala ansvar än vad andra 

har. I undersökningen framstår framförallt ett företag som mer begränsat när det gäller det 

sociala ansvaret. De har också arbetat med CSR-frågorna under en kortare tid. 

 

5.3 Skyddet av mänskliga rättigheter 

 

Skyddet av de mänskliga rättigheterna är en central del inom CSR-området. För företagen har 

begreppet mänskliga rättigheter oftast likställts med de anställdas arbetsvillkor och 

levnadsförhållanden (Gray och Gray, 2011). FN har genom UDHR och en serie deklarationer 

skapat ett regelverk för hur de mänskliga rättigheterna skall skyddas och respekteras. Detta 

gäller dock bara för hur stater skall förhålla sig till sina medborgare. UDHR säger ingenting 

om hur företagen skall skydda de mänskliga rättigheterna (Gallhofer m.fl., 2011). 

Klädesindustrin är idag en av de mest globala branscherna i världen. En allt större del av 

tillverkningen sker i utvecklingsländerna (Islam och McPhail, 2011). De multinationella 

företagens växande betydelse i den alltmera globaliserade ekonomin har inneburit att 

tillverkningen ofta flyttats till länder med lägre arbetskraftskostnader. ”Outsourcingen” till 

fristående producenter i tredje världen innebär att företagen har stora möjligheter att byta 
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producent och även tillverkningsland beroende på var de bästa villkoren kan erhållas. Detta 

har inneburit bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och ofta påverkat de anställdas 

arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet på ett negativt sätt (Chang och Wong, 2005). 

Denna utveckling gäller även för de svenska klädesföretagen. Samtliga av de intervjuade 

företagen är emellertid tydliga med att förklara att de arbetar med skyddet av de mänskliga 

rättigheterna hos sina leverantörer. Det är dock bara tre av dem som rapporterar om detta 

arbete i sina hållbarhetsrapporter. För samtliga företag gäller att skyddet av de mänskliga 

rättigheterna är liktydigt med att åstadkomma acceptabla arbetsförhållanden i leverantörernas 

fabriker. Av de undersökta företagen arbetar dessutom alla med säkerhetsfrågor hos 

leverantörerna. Tanken är att förbättrade arbetsvillkor och en ökad säkerhet i fabrikerna skall 

utgöra ett skydd för de mänskliga rättigheterna. Gemensamt för företagen är emellertid att de i 

första hand ställer krav på sina leverantörer, men att det är upp till dessa hur kraven förs 

vidare till eventuella underleverantörer. I vissa fall skrivs avtal med leverantörerna, där de 

förbinder sig att följa de uppförandekrav som företagen har. Sannolikt sker dock ingen 

uppföljning och kontroll av att detta verkligen gäller även för underleverantörerna. Det finns i 

varje fall ingen dokumentation om detta. 

Två av de intervjuade företagen arbetar med egna inspektioner av sina leverantörers fabriker. 

Det ena företaget har en egen betygssättning av fabrikerna, medan det andra använder sig av 

en koncernövergripande bedömning. När det gäller de företag som är medlemmar i BSCI, så 

använder de sig av BSCI:s uppförandekod. Inspektionerna sker inte alltid i egen regi, utan 

ofta inom ramen för BSCI-samarbetet. För samtliga undersökta företag gäller dock att de 

strävar efter att utveckla långvariga relationer med sina leverantörer. Tanken är att genom 

samarbete åstadkomma förbättringar när det gäller arbetsförhållandena. Det går dock att 

diskutera hur väl företagen lyckas i sitt syfte med att förbättra arbetsvillkoren i sina 

leverantörers fabriker. Ofta ligger dessa fabriker långt ifrån de större städerna, exempelvis i 

Kina, vilket gör det svårt för företagen att på ett bra sätt kunna kontrollera hur situationen 

verkligen är. 

 

5.4 NGOs påverkan på företagens sociala ansvar 

 

Den i huvudsak nationella lagstiftningen har visat sig vara otillräcklig för att reglera 

företagens sociala ansvar i en alltmera globaliserad ekonomi. Eftersom även fackföreningarna 

har haft svårt att driva frågorna om bättre arbetsförhållanden för de anställda i fabrikerna i 

utvecklingsländerna, så har istället främst NGOs uppmärksammat dessa frågor (Chang och 

Wong, 2005). Olika NGOs har rapporterat om de ofta mycket dåliga arbetsförhållanden som 

råder i tredje världen och utnyttjat medias genomslagskraft för att öka det allmänna 

medvetandet om och intresset för globaliseringens effekter (Middlemiss, 2003). De har 

kontinuerligt granskat och rapporterat om hur de multinationella kedjorna inom 

klädesbranschen hanterar CSR och skyddet av de mänskliga rättigheterna hos sina 

leverantörer i utvecklingsländerna. Detta har tvingat de stora klädesföretagen att ta ett socialt 

ansvar även för den tillverkning som sker i tredje världen (Chang och Wong, 2005). I Sverige 
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har organisationen ”Rena Kläder” arbetat på ett liknande sätt gentemot de svenska 

klädeskedjorna (Islam och McPhail, 2011). 

OFF har en vision om att handeln skall bli mera etisk och att företagen skall ta ett större 

ansvar för miljön och arbetsförhållandena i sina tillverkningsländer. Organisationen, som är i 

huvudsak statligt finansierad, utarbetar en verksamhetsplan för varje år, där riktlinjerna för 

hur arbetet skall genomföras också presenteras. OFF granskar samtliga aspekter inom CSR-

området, inklusive etiska och sociala frågor, med fokus på arbetsvillkoren och lönesättningen. 

I samband med granskningarna lämnas rekommendationer till företagen, som vägledning för 

det fortsatta CSR-arbetet. OFF strävar efter att skapa en dialog med företagen för att på så sätt 

åstadkomma förbättringar när det gäller det sociala ansvarstagandet. Granskningarna 

publiceras också och uppmärksammas ofta i media, något som ytterligare ökar trycket på 

företagen att åstadkomma förändringar. Uppföljningar av granskningarna sker, men inte så 

ofta som vore önskvärt. Organisationen är liten och resurserna är relativt begränsade. OFF 

samarbetar dock med flera andra NGOs och försöker härigenom få större genomslagskraft. 

OFF anser att de frivilliga icke vinstdrivande organisationerna behövs för att driva på 

utvecklingen och förmå företagen att ta ett socialt ansvar, även för sina leverantörer i 

utvecklingsländerna. 

Med tanke på OFF:s begränsade ekonomsiska resurser kan det diskuteras hur stor påverkan de 

egentligen har på de svenska klädesföretagen. Organisationen samarbetar visserligen med 

andra NGOs. Dessutom används media i stor utsträckning för att rapportera om uppenbara 

missförhållanden hos företagens leverantörer. De stora klädeskedjorna har dock betydligt 

större resurser för att marknadsföra sitt sociala ansvar och informera om hur arbetsvillkoren 

förbättras i leverantörernas fabriker. Frågan är därför hur stor effekt rapporteringen om olika 

NGOs granskningar egentligen har. 

 

5.5 Redovisning av CSR och hållbarhetsredovisning 

 

Globaliseringen av ekonomin har gjort CSR till en allt viktigare fråga för företagen. CSR är 

dock fortfarande långt ifrån en huvudfråga. Konkurrenskraften och lönsamheten är alltjämt de 

mest centrala frågorna för företagen. Svårigheter att definiera vad CSR egentligen är och 

vilken påverkan CSR har på företagen, innebär också problem med redovisningen av det 

sociala ansvaret (Villanova, 2009). Traditionell redovisning handlar om finansiellt mätbara 

resultat och inkluderar inte CSR. Det sociala ansvaret som företagen tar rapporteras istället 

oftast bara i ord. Eftersom immateriella faktorer är svåra att mäta och redovisa har de 

begränsad påverkan på företagens kärnverksamhet. Konflikten mellan de finansiella målen i 

företagens verksamhet, som är mät-och redovisningsbara, och det sociala ansvaret, som är 

avsevärt svårare att redovisa, finns alltså fortfarande kvar (Durden, 2008). 

För vissa företag har CSR en relativt liten betydelse och det sociala arbetet är mest en reaktion 

på olika krav från samhället i övrigt. Att behålla ett gott rykte är det som är av betydelse för 

dessa företag. För andra företag är däremot CSR numera en central del i verksamheten och 
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påverkar även kärnverksamheten. Socialt ansvarstagande har också blivit allt viktigare i 

företagens relationer med sina intressenter. Många företag rapporterar därför om sitt sociala 

ansvar och hur de tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. Företagen måste 

idag ha någon form av CSR-strategi och rapportering av det sociala ansvaret. CSR är en form 

av ”license to operate”, utan vilken verksamheten inte kan bedrivas på ett effektivt sätt 

(Villanova, 2009). 

Inför eventuellt samarbete eller samgående med andra företag är en bra värdering av företagen 

väsentlig. En bra värdering är också nödvändig för aktiemarknaden och för olika investerare. 

Betydelsen av CSR i dessa värderingar ökar hela tiden, även om detta inte alltid syns i 

analyserna. Immateriella faktorer, som till exempel företagens rykte, interna / externa 

relationer och varumärkesstyrka, måste finnas med i värderingarna (Villanova, 2009). 

EU-kommissionen har under det senaste decenniet arbetat aktivt med CSR-frågorna och hur 

företagens sociala ansvar kan regleras och redovisas. Olika försök har gjorts att få företagen 

att på frivillig väg formulera CSR som åtgärder utöver lagar och förordningar. Företagen skall 

förmås att självreglera sin verksamhet och även ta hänsyn till sociala frågor och mänskliga 

rättigheter hos sina leverantörer (Buhmann, 2011). Enligt EU-kommissionen skulle också en 

öppen redovisning av CSR-arbetet kunna vara en konkurrensfördel för företagen inom EU i 

förhållande till företag i andra delar av världen (Gallhofer m.fl., 2011). Det har därför idag 

blivit väsentligt för företagen att utveckla och inkludera en tydlig strategi för det sociala 

arbetet i sin verksamhet och lyfta CSR till en ledningsfråga (Villanova, 2009). 

Det har blivit allt viktigare för i synnerhet de större företagen att på olika sätt redovisa hur de 

balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala delar i sin verksamhet. De flesta företagen 

har idag någon form av rapportering om uthållig utveckling eller hållbarhetsredovisning. 

Redovisningen av det sociala ansvaret används dock i första hand för att ge legitimitet åt den 

verksamhet företagen bedriver (Morimoto m.fl., 2005). Separata miljörapporter började 

publiceras av företagen i början av 1990-talet. Dessa rapporter har senare utvecklats och 

innehåller idag också information om företagens CSR-arbete. Företagen redogör här för 

arbetet för att åstadkomma en uthållig och hållbar utveckling. Redovisningen sker ofta enligt 

”Triple-bottom line”-principen och integreras, åtminstone till viss del, i den ekonomiska 

redovisningen (Hedberg och Malmborg, 2003). 

De multinationella företagens betydelse ökar hela tiden i den globala ekonomin. I takt med 

denna utveckling har kraven också ökat på företagen att redovisa sitt sociala ansvar och hur 

väl de respekterar de mänskliga rättigheterna. Flera internationella organisationer har försökt 

skapa olika riktlinjer för CSR-arbetet (Gallhofer m.fl., 2011). Kritisk granskning och 

rapportering i media av företagens sociala ansvar och hur de respekterar de mänskliga 

rättigheterna i de länder där de är aktiva, har också tvingat företagen att ta större hänsyn till 

CSR-frågorna. Det har blivit allt viktigare att redovisa detta arbete i exempelvis 

hållbarhetsrapporter. Dessa varierar dock både i omfattning och kvalitet mellan företagen 

(Gray och Gray, 2011). 

Gemensamt för de intervjuade svenska klädesföretagen är att de rapporterar om sitt CSR-

arbete så gott som enbart i skrift och inte i ekonomiskt redovisningsbara siffror. Stora 
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skillnader finns när det gäller hur företagen redovisar det sociala ansvaret, där ett av företagen 

i princip inte har någon CSR-redovisning överhuvudtaget. De påstår dock att de håller på att 

utveckla metoder för att kunna redovisa CSR-arbetet och även så småningom kommer att 

presentera detta i hållbarhetsrapporter. 

Ett annat företag hävdar att de redovisar CSR i stort och även vissa specifika projekt som de 

arbetat med. I denna redovisning finns både mål och visioner om hur verksamheten kan 

förbättras med hänsyn till det sociala ansvaret och respekten för de mänskliga rättigheterna, 

samtidigt som verksamheten också kan bli mera lönsam. CSR-och hållbarhetsredovisningen 

för detta företag är dock ännu inte offentlig och finns inte vare sig i deras Årsredovisning eller 

på Internet. 

De övriga tre undersökta företagen redovisar alla sitt CSR-arbete och presenterar detta i 

hållbarhetsrapporter. Även här finns dock skillnader, både i inriktningen och vad gäller de 

riktlinjer företagen använder sig av för sin redovisning. Ett av dessa företag använder sig av 

GRI:s riktlinjer för rapporteringen om CSR-arbetet. De har arbetat med frågorna inom 

området under lång tid, men stor del av rapporteringen handlar dock om påverkan på och 

skyddet av miljön. De två andra företagen använder sig av BSCI:s riktlinjer för redovisningen 

av det sociala ansvaret. Båda företagen presenterar dessutom hållbarhetsrapporter sedan flera 

år tillbaka. Även för dessa företag finns dock skillnader i inriktningen på redovisningen, där 

det ena företaget betonar säkerhets- och miljöfrågor mest, medan det andra rapporterar mer 

om arbetsvillkoren hos sina leverantörer. 

Stora skillnader finns alltså mellan de olika intervjuade klädesföretagen när det gäller synen 

på hur det sociala ansvaret skall redovisas. Sannolikt har företagens storlek och kanske 

speciellt hur länge de arbetat med CSR-frågorna varit avgörande för inställningen. Möjligen 

har också de företag som utvecklat ett mera omfattande CSR-arbete tidigare varit utsatta för 

kritik av förhållandena i sina leverantörers fabriker. Det har därför blivit viktigt för dem att 

visa ett socialt ansvarstagande och därigenom behålla ett gott rykte på markanden. Detta har 

dock inte framkommit i de intervjuer som genomförts. 

Skillnaderna mellan företagen när det gäller rapporteringen av CSR-arbetet visar att det skulle 

behövas tydligare riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet skall redovisas (även i siffror). Dessa 

riktlinjer skulle även kunna vara gemensamma för alla företag i samma bransch. Tydligare 

riktlinjer för CSR-redovisningen skulle kunna innebära en bättre och mera öppen redovisning 

av hur företagen arbetar med det sociala ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna 

hos leverantörerna i utvecklingsländerna. Informationen skulle dessutom vara lättare att 

jämföra såväl mellan olika företag som över tiden. De organisationer som hjälper till med 

finansieringen av investeringarna inom branschen är kanske de som har de största 

möjligheterna att påskynda en sådan utveckling. 
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5.6 Företagens CSR-arbete mot leverantörerna 

 

Klädesindustrin är idag en av de mest internationella branscherna i världen. En mycket stor 

del av tillverkningen sker i utvecklingsländerna, beroende på de lägre arbetskraftskostnaderna 

där (Islam och McPhail, 2011). Försäljningen sker i huvudsak i den industrialiserade delen av 

världen och domineras av multinationella företag, som lätt kan styra tillverkningen till de 

regioner som erbjuder de bästa villkoren (Laudal, 2010). Hemmamarknaden var tidigare ett 

”säkert område”, där företagen sällan behövde rapportera om socialt ansvar. Detta ”säkra 

område” har idag försvunnit och företagen kritiseras numera ofta för bristande respekt för de 

mänskliga rättigheterna och för att inte ta ett socialt ansvar för tillverkningen hos leverantörer 

i andra länder. Eftersom företagens rykte kan påverkas av denna utveckling har kraven ökat 

på en bättre CSR-redovisning, även för leverantörerna i utvecklingsländerna (Tengblad och 

Ohlsson, 2010). 

Tillverkningen i tredje världen har under lång tid förknippats med låga löner och dåliga 

arbetsförhållanden. Det är emellertid först under senare tid som dessa förhållanden 

uppmärksammats och rapporterats i media. Kopplingen till de stora klädeskedjorna har 

tvingat fram ett ökat intresse för CSR och för skyddet av de mänskliga rättigheterna. Som ett 

resultat har företagen utvecklat olika riktlinjer för sin verksamhet och även tagit fram 

uppförandekoder för sina leverantörer. Detta arbete har antingen gjorts självständigt eller ofta 

i samarbete med andra företag och organisationer (Chang och Wong, 2005). 

Klädesföretagen har även börjat ta fram uppförandekoder för sina leverantörer i förebyggande 

syfte, eftersom utvecklingsländerna så småningom kommer att skapa mer regler och lagar för 

arbetsvillkoren och skyddet av de mänskliga rättigheterna (Locke och Romis, 2007). Ett ökat 

CSR-engagemang hjälper också företagen att hantera de stora skillnader som finns när det 

gäller lagar, arbetsvillkor och miljömedvetande i de länder där de har verksamhet (Laudal, 

2010). 

Samtliga intervjuade svenska klädesföretag bedriver ett aktivt CSR-arbete gentemot sina 

leverantörer, delvis som en följd av NGOs och medias rapportering om missförhållanden i 

tillverkningsländerna. Leverantörerna finns till stor del i Asien, där Kina är det utan tvekan 

viktigaste produktionslandet. Alla företagen strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer 

med sina leverantörer och byter alltså inte leverantörer så ofta. De menar att långsiktiga och 

nära relationer är det bästa sättet att skydda de mänskliga rättigheterna och se till att 

leverantörerna tar ett socialt ansvar. 

Alla de intervjuade företagen har kontor i de viktigaste tillverkningsländerna. Genom dessa 

kontor besöks leverantörerna regelbundet. Besöken genomförs dock i första hand av 

kvalitetskontrollsskäl och inte så mycket för att kontrollera leverantörernas CSR-arbete. De 

två företag som arbetat längst med de sociala frågorna är också de som verkar ha de mest 

regelbundna granskningarna av sina leverantörer. Alla företagen har någon form av 

uppförandekod för sina leverantörer. Hur dessa uppförandekoder används gentemot 

eventuella underleverantörer finns det dock ingen kontroll eller redovisning av. De tre 

företagen som ingår i BSCI-samarbetet använder sig av denna organisations uppförandekod 
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och riktlinjer för CSR-arbetet. Det är också dessa tre företag som tycks granska sina 

leverantörer mera sällan när det gäller det sociala arbetet. 

Det är ingen tvekan om att utlokaliseringen av tillverkningen till länder i tredje världen 

inneburit att de svenska klädesföretagen har varit tvungna att ta ett större socialt ansvar för sin 

verksamhet och därmed också att utveckla strategier för CSR-arbetet. Det har varit 

nödvändigt att ta fram uppförandekoder för leverantörerna och att försöka se till att 

arbetsförhållandena är acceptabla i de fabriker som används. Det verkar vara viktigt för 

företagen att undvika kritik för dåliga arbetsförhållanden och bristande säkerhet i 

leverantörernas fabriker. Sannolikt är de långsiktiga och nära relationer, som samtliga 

intervjuade företag säger sig eftersträva, ett bra sätt att skapa förståelse för CSR hos 

leverantörerna. Det är dock svårt att avgöra hur väl företagen lyckas med detta, eftersom vissa 

av dem inte granskar sina leverantörer särskilt ofta och heller inte alltid i egen regi. De 

använder sig istället av BSCI-samarbetet. Bara två av de undersökta företagen genomför 

regelbundna kontroller när det gäller CSR och skyddet av de mänskliga rättigheterna hos sina 

leverantörer. Troligen är det också dessa företag som har bäst kontroll på hur situationen är i 

leverantörernas fabriker. Däremot är det mera tveksamt när det gäller hur skyddet av de 

mänskliga rättigheterna ser ut i de fabriker som fungerar som underleverantörer till 

leverantörerna. Inget av de intervjuade företagen verkar ha någon egentlig kontroll på detta. 

 

5.7 Revision av CSR och mänskliga rättigheter hos leverantörerna 

 

Globaliseringen av ekonomin har inneburit att många internationella organisationer ställer 

krav på att företagen skall redovisa sitt arbete inom det sociala området och också hur de 

arbetar med skyddet av de mänskliga rättigheterna gentemot sina leverantörer (Buhmann, 

2011). Även nationella myndigheter och olika NGOs driver på denna utveckling. Medias 

bevakning och det växande intresset hos allmänheten för CSR-frågorna har också inneburit ett 

ökat tryck på företagen att tydligt redovisa sitt sociala arbete (Gray och Gray, 2011). Kraven 

på en bra CSR-redovisning hos företagen kommer också i ökad utsträckning från den 

finansiella sektorn, som alltmer tar hänsyn till immateriella faktorer i värderingarna av 

företagen (Villanova, 2009). Det finns önskemål om att företagen borde införa någon form av 

CSA, det vill säga gransknings- och reviderbar redovisning av det sociala arbetet (Gallhofer 

m.fl., 2011). 

Det har alltså blivit allt viktigare för företagen att balansera ekonomiska, miljömässiga och 

sociala delar i verksamheten. Rapporteringen om detta är emellertid ofta ofullständig och inte 

särskilt detaljerad när det gäller CSR. Det finns svårigheter att hitta en enhetlig definition av 

CSR och många företag undviker dessutom att redovisa negativ information. Allt detta gör att 

redovisningen är svår att kontrollera och revidera (Morimoto m.fl., 2005). 

Relationen är tydlig mellan uthållig och hållbar utveckling och redovisningen och revisionen 

av det sociala ansvaret. Dialogen med företagens intressenter möjliggör en integration av 
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finansiella, miljömässiga och sociala mål i företagens verksamhet. Detta är utgångspunkten 

för skapandet av ett revisionssystem för det sociala arbetet (Gao och Zhang, 2006). 

”AA1000” är ett redovisnings- och revisionssystem för CSR, som bygger på principen att 

företagens intressenter inkluderas i processen. Samarbetet med intressenterna avgör vad som 

skall redovisas och därigenom hur revisionen av CSR-arbetet ser ut (Beckett och Jonker, 

2002). GRI:s riktlinjer för hur det sociala arbetet och skyddet av de mänskliga rättigheterna 

kan redovisas bygger på ”Triple-bottom line”-principen, där de sociala frågorna inkluderas i 

den ekonomiska rapporteringen. Även här är dialogen med företagens intressenter av stor 

vikt. Redovisning av det sociala arbetet enligt GRI:s riktlinjer möjliggör dessutom jämförelser 

mellan företag och över tiden, vilket utgör en bra grund för revision av företagen och deras 

leverantörer (Betianu, 2010). Även företagsinitiativet BSCI har utvecklat riktlinjer för 

redovisning och revision av företagens CSR-arbete. Revisionerna genomförs av erfarna 

revisionsbyråer. Tanken är att oberoende granskningar skall öka trovärdigheten i revisionerna 

(Berzau, 2011). BSCI-revisionerna samlas i en databas, som alla medlemsföretagen har 

tillgång till. Detta minskar kostnaderna för företagen när det gäller kontroll och revision av 

sina leverantörer (Egels-Zandén och Wahlqvist, 2006). 

Det finns dock en hel del kritik mot dessa redovisnings- och revisionssystem. När det gäller 

GRI:s riktlinjer så kritiseras ofta frivilligheten i redovisningen. Företagen behöver inte 

redovisa all information och rapporteringen innehåller därför sällan negativa uppgifter. 

Öppenheten i redovisningen, som behövs för att en bra revision skall kunna ske, saknas också 

ibland (Hedberg och Malmborg, 2003). Kritiken mot BSCI:s riktlinjer handlar också om 

frivilligheten i redovisningen och hänger även samman med att enbart företag ingår i 

samarbetet. Dessutom kritiseras det faktum att revisionerna av företagens leverantörer sker 

med för långa mellanrum (Egels-Zandén och Wahlqvist, 2006). 

För att skapa en bra CSR-redovisning hos företagen krävs en god dialog med företagens 

intressenter. Dessutom måste CSR ha hög prioritet hos företagens ledningar och styrelser. Det 

sociala ansvaret måste integreras i strategier och policys. Företagen måste dessutom ha god 

kunskap om och förståelse för regleringar inom det sociala området på såväl nationell som 

internationell nivå. Baserat på detta kan ett enkelt och bra revisionssystem för företagens 

CSR-arbete utvecklas. Systemet måste passa för alla typer av organisationer. Företagens 

ledningssystem och relationerna med intressenterna bedöms. Resultaten för varje del i 

redovisningen delas in i ”väsentlig”, ”nödvändig” och ”önskvärd”. Den redovisade 

informationen ställs sedan i relation till samtliga intressentgrupper. Fördelen med ett 

revisionssystem som byggts upp på detta sätt är enkelheten. Revisionssystemet kräver 

dessutom inte vare sig speciellt mycket tid eller resurser av företagen (Morimoto m.fl., 2005). 

Gemensamt för de intervjuade företagen är att de tar ett socialt ansvar i sin verksamhet och att 

de arbetar med CSR-frågorna och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Samtliga strävar 

också efter att bygga upp nära och långsiktiga relationer med sina leverantörer. Härigenom 

hoppas de kunna påverka leverantörerna att ta ett större socialt ansvar och förbättra 

arbetsförhållandena i fabrikerna. 
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Det finns dock stora skillnader mellan företagen när det gäller granskningen och revisionen av 

leverantörerna, där de två företag som arbetat längst med dessa frågor tycks ha en 

noggrannare kontroll. De tre övriga företagen förlitar sig mer på BSCI-medlemskapet och de 

revisioner som sker inom ramen för BSCI-samarbetet. Två av företagen skriver avtal med sina 

leverantörer om uppförandekoder, som även underleverantörerna förväntas följa. Kontrollen 

av att detta verkligen sker är bristfällig och det finns heller ingen dokumentation om detta. 

Ett av företagen, som ingår i en koncern, använder sig av koncernens gemensamma riktlinjer 

för det sociala arbetet. De använder sig av ICS Tools, som är en typ av föregångare till BSCI:s 

riktlinjer, för bedömningen av leverantörerna. Ett annat företag använder sig av GRI:s 

riktlinjer vid revisionerna. De har dessutom en uppförandekod för sina leverantörer när det 

gäller CSR och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Företaget genomför regelbundna 

kontroller och revisioner av leverantörernas fabriker via sina olika produktionskontor i de 

olika tillverkningsländerna. De övriga tre klädesföretagen använder sig alla av BSCI:s 

riktlinjer för redovisning och revision inom CSR-området. Revisionerna av leverantörerna 

genomförs i första hand av utomstående revisionsbyråer och sker normalt sätt vart tredje år, 

om inga allvarliga problem framkommit. Ett av dessa klädesföretag har dessutom en egen 

gradering av sina leverantörer, där de bästa leverantörerna kan uppnå ”partnerstatus”. Hos 

dessa ”partnerleverantörer” genomförs revisionerna mera sällan. 

Flera av de undersökta företagen lyfter fram för mycket övertidsarbete och för låga löner i 

många leverantörsfabriker, som de allvarligaste problemen som upptäcks vid revisionerna. 

Dessutom finns ofta brister i säkerheten i de fabriker som granskas. Ett av företagen ser de 

stora avstånden i Kina som ett problem när det gäller revisionerna. De kan därför inte ske så 

ofta och så regelbundet som vore önskvärt. Några av företagen säger också att 

resursbegränsningar innebär att revisionerna inte genomförs tillräckligt ofta. 

Det verkar som att de två företagen som varit aktiva inom CSR-området under längst tid 

också är de som upplever minst problem vid revisionerna. Gemensamt för samtliga av de 

intervjuade företagen är dock att de försöker bygga upp långsiktiga och nära relationer med 

sina leverantörer. Härigenom tycks de svåraste problemen inom CSR-området kunna 

undvikas. Det är dock uppenbart att de tre klädesföretagen, som arbetat kortast tid med de 

sociala frågorna, också är de som har sämst kontroll på hur situationen egentligen är hos sina 

leverantörer. Revisionerna genomförs i många fall alltför sällan och oftast heller inte i egen 

regi. Dessutom har inte något av företagen kontroll över hur väl underleverantörerna tar sitt 

sociala ansvar och skyddar de mänskliga rättigheterna. 

Svårigheterna att hitta en enhetlig definition av CSR och det faktum att företagen undviker att 

redovisa negativ information gör CSR-redovisningen svårkontrollerbar. Ett annat problem för 

företagen med revisionerna är att CSR-frågorna inte redovisas i siffror och heller inte 

inkluderas i den ekonomiska redovisningen. Allt detta tycks innebära att de sociala frågorna 

fortfarande är av underordnad betydelse för de svenska klädesföretagen, även om flera företag 

presenterar hållbarhetsrapporter. CSR-redovisningen och revisionerna av leverantörerna 

verkar mest användas för att reagera på kritik och för att visa på ett socialt engagemang. 

Möjligen hänger detta samman med att alla riktlinjer för CSR-redovisningen som används är 
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relativt komplicerade och resurskrävande. Ett av företagen använder sig av GRI:s riktlinjer 

och ett annat av ICS Tools. Båda dessa regelverk har hunnit bli relativt gamla, även om GRI:s 

riktlinjer har uppdaterats. Kanske är detta också skälet till varför inget av de undersökta 

företagen använder sig av AA1000. De företag som utnyttjar BSCI:s riktlinjer gör troligen 

detta, åtminstone delvis, för att minska kostnaderna för revisionerna, eftersom de kan använda 

BSCI-samarbetets databas. 

För att företagen skall satsa mer resurser på CSR-området och utveckla revisionerna till att 

även omfatta underleverantörerna, borde det sociala ansvaret ges en högre prioritet i 

företagens ledningar och styrelser. Dessutom bör en kontinuerlig dialog föras med samtliga 

intressenter. CSR måste troligen integreras i strategier och policys och bli en del av företagens 

normala verksamhet. För att detta skall vara möjligt behövs antagligen ett enklare och bättre 

redovisnings- och revisionssystem, som passar för alla typer av verksamheter. I och med att 

revisionerna förenklas och inte kräver alltför mycket tid eller resurser, så borde det vara 

lättare att få förståelse för betydelsen av CSR och skyddet av de mänskliga rättigheterna. 

Detta skulle också kunna bidra till att bättre definiera innebörden av CSR, vilket i sin tur 

borde förbättra mät- och kontrollerbarheten av det sociala ansvaret. 
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6. Slutsatser 

 

I slutsatserna besvaras de forskningsproblem, som finns beskrivna i inledningen av kapitlet. 

Detta sker genom en jämförelse av teorin inom området med resultaten av de genomförda 

intervjuerna. Kapitlet anknyter till den diskussion som förts i analysavsnittet. 

 

För tydlighetens skull upprepas nedan de forskningsproblem som studien försöker besvara; 

 Vilka upplevda problem har de svenska klädesföretagen vid revisionen av 

leverantörerna i utvecklingsländerna, med utgångspunkt från riktlinjerna för 

redovisningen av det sociala ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna? 

 Hur långt ner i leverantörskedjan kontrolleras dessa riktlinjer? 

 Hur kan en bättre definition av CSR åstadkommas? 

 Hur kan CSR utvecklas för att bli en central del i företagens verksamhet? 

 

De multinationella klädeskedjorna har sedan lång tid förlagt huvuddelen av sin tillverkning 

hos leverantörer i tredje världen. Detta gäller också för de svenska klädesföretagen, som ingår 

i studien. Skälet till detta är de lägre arbetskraftskostnaderna i utvecklingsländerna.  

Företagen kunde länge arbeta med leverantörer i dessa länder utan någon egentlig granskning 

eller kritik av under vilka förhållanden produktionen skedde. Det var först efter att olika 

NGOs började rapportera om dåliga arbetsförhållanden i många fabriker, som media började 

visa intresse för globaliseringens negativa effekter. Internationella organisationer och 

företagens intressenter började ställa krav på att företagen skulle ta ett socialt ansvar och även 

redovisa hur de arbetade med detta gentemot sina leverantörer. Nationella myndigheter och 

olika NGOs har drivit på denna utveckling. Medias bevakning och det därmed växande 

intresset hos allmänheten har ökat trycket ytterligare på företagen att tydligt redovisa sitt 

sociala ansvar och hur de arbetar med att skydda de mänskliga rättigheterna. Även den 

finansiella sektorn ställer idag högre krav på en bra CSR-redovisning hos företagen. Negativ 

information inom det sociala området påverkar företagens rykte på marknaden och kan därför 

även påverka lönsamheten. Socialt ansvarstagande har blivit allt viktigare och de flesta 

företag redovisar därför sitt arbete inom detta område i olika former av uthållighets- eller 

hållbarhetsrapporter. Företagen måste idag ha någon form av CSR-strategi och rapportering 

om det sociala ansvaret. CSR har blivit en form av ”license to operate”, utan vilken 

verksamheten inte kan bedrivas på ett effektivt sätt. 

CSR är dock fortfarande långt ifrån en huvudfråga för företagen. Svårigheten att definiera vad 

det sociala ansvaret egentligen är och vilken påverkan det har på verksamheten, innebär också 

problem med redovisningen. Konflikten mellan de finansiella målen, som är mät- och 

redovisningsbara, och det sociala ansvaret, som är betydligt svårare att redovisa, finns alltså 
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kvar. Rapporteringen är ofta ofullständig och inte särskilt detaljerad och många företag 

undviker ofta negativ information, vilket gör redovisningen av CSR och revisionen svår. 

De undersökta svenska klädesföretagen tar samtliga ett socialt ansvar i sin verksamhet och 

arbetar också med skyddet av de mänskliga rättigheterna gentemot sina leverantörer. De 

strävar efter att bygga upp nära och långsiktiga relationer och hoppas därigenom kunna 

påverka leverantörerna att ta att större socialt ansvar och förbättra arbetsförhållandena i sina 

fabriker. Skillnaderna är dock stora mellan företagen. Några av företagen kom tidigt igång 

med CSR-arbetet och vissa har definitivt kommit längre än andra. Sannolikt har detta flera 

orsaker, men företagens storlek och tillgång på resurser har helt klart betydelse. Den tid de 

arbetat med leverantörerna i utvecklingsländerna spelar också en roll i sammanhanget. 

Samtliga intervjuade företag genomför idag revisioner av sina leverantörer, men det finns 

stora skillnader i hur ofta detta sker. Några av företagen skriver avtal med sina leverantörer, 

där även underleverantörerna förväntas följa de uppförandekrav företagen har. Någon kontroll 

av detta sker dock inte och det finns heller ingen information eller dokumentation om 

revisioner av underleverantörerna. 

Flera av de intervjuade klädesföretagen framhåller för mycket övertidsarbete och för låga 

löner i leverantörsfabrikerna som de allvarligaste problemen vid revisionerna. Brister i 

säkerheten på arbetsplatserna förekommer också. Resursbegränsningar för det sociala arbetet 

är ett annat problem, som innebär att granskningar och revisioner inte sker så ofta som vore 

önskvärt. Det verkar som om de två företag som arbetat längst med CSR-frågorna upplever 

minst problem vid revisionerna. De som arbetat kortare tid med de sociala frågorna verkar 

vara de som har sämst kontroll på hur situationen är hos sina leverantörer. Revisionerna 

genomförs alltför sällan och oftast heller inte i egen regi. Dessutom tycks inget av de 

intervjuade företagen ha någon riktig kontroll över hur förhållandena och arbetsvillkoren är 

hos underleverantörerna. 

Företagens sociala ansvar är svårdefinierbart och de riktlinjer som finns för CSR-

redovisningen är relativt komplicerade och resurskrävande. De undersökta företagen redovisar 

inte sitt sociala arbete i siffror och inkluderar det heller inte i den ekonomiska redovisningen. 

Detta tyder på att de sociala frågorna fortfarande är av underordnad betydelse i verksamheten, 

även om flera av företagen presenterar hållbarhetsrapporter. Den huvudsakliga anledningen 

till CSR-redovisningen och revisionerna av leverantörerna verkar vara för att reagera på kritik 

och för att visa på ett socialt engagemang. Samarbetet i olika företagsinitiativ inom CSR-

området tycks också, åtminstone till viss del, vara ett sätt att minimera kostnaderna för 

granskningar och kontroller av att leverantörerna tar ett socialt ansvar och ser till att 

arbetsförhållandena är acceptabla i sina fabriker. Det finns dock även positiva aspekter på 

detta samarbete. De företag som deltar använder någorlunda likartade riktlinjer för 

rapporteringen och dessutom kan de ta del av andra företags revisioner av gemensamma 

leverantörer. 

NGOs har varit betydelsefulla för att informera om vad globaliseringen av ekonomin och 

utflyttningen av produktion till utvecklingsländerna har inneburit i form av bristande respekt 

för de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med media har de hjälpt till att tvinga fram ett 
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större socialt ansvarstagande hos de stora klädeskedjorna. Bland annat som en följd av 

begränsade resurser har dock idag deras betydelse och möjligheter till påverkan minskat. 

Företagen har betydligt större resurser att satsa på positiv information om sin verksamhet. 

Relationen mellan en hållbar utveckling och redovisningen av det sociala ansvaret är tydlig. 

Ständig dialog med alla intressenter behövs för att tillfredsställa deras behov när det gäller 

denna redovisning. En nära och bra dialog med klädesföretagens intressenter möjliggör en 

integration av finansiella, miljömässiga och sociala mål i verksamheten. Det sociala ansvarets 

status måste höjas och CSR måste lyftas till en ledningsfråga inom företagen. CSR måste 

integreras i strategier och policys och inkluderas i företagens normala verksamhet. Härigenom 

kan mer resurser allokeras till CSR-området och detta borde innebära att revisionerna av 

klädesföretagens leverantörer kan ske oftare och också utvecklas till att även omfatta 

underleverantörerna. 

För att göra detta möjligt behövs sannolikt ett enklare, bättre och mera öppet redovisnings- 

och revisionssystem för CSR-arbetet. Någon form av CSA borde införas. Ett enklare system 

skulle också bidra till att bättre definiera vad CSR egentligen är. Om revisionerna blir mindre 

tids- och resurskrävande, så borde det vara möjligt att öka förståelsen för betydelsen av det 

sociala ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna, även hos klädesföretagens 

leverantörer och underleverantörer. Dessutom skulle ett tydligare och mera reviderbart socialt 

ansvar sannolikt stärka konkurrenskraften och därigenom i förlängningen även bidra till ökad 

lönsamhet. 

En möjlig svaghet i studien är det faktum att endast ett begränsat antal företag intervjuats och 

att oftast enbart en person på varje företag svarat på frågorna. Risken finns att resultatet därför 

inte speglar situationen i den svenska klädesbranschen som helhet. De företag som intervjuats 

är dock representativa för branschen, både vad gäller storlek och internationell verksamhet. 

Resultatet är också relativt entydigt och studien borde därför ge en förhållandevis god bild av 

situationen idag. De svenska klädesföretagen tar ett socialt ansvar och reviderar sina 

leverantörers verksamhet. Detta sker dock inte alltid så ofta som vore önskvärt och det finns 

heller ingen egentlig kontroll av hur situationen ser ut hos underleverantörerna, när det gäller 

det sociala ansvaret och skyddet av de mänskliga rättigheterna. 

Sammanfattningsvis så är det tydligt att enklare riktlinjer för redovisningen och revisionen av 

CSR, där redovisningen även sker i siffror, skulle bidra till en tätare och mer noggrann 

granskning av den svenska klädesindustrins leverantörer. Sådana enklare riktlinjer skulle 

också förbättra möjligheten för företagen att kontrollera även längre ner i leverantörskedjan.  

Enklare och tydligare riktlinjer för redovisningen av CSR skulle också hjälpa till att bättre 

definiera vad CSR egentligen är. Möjligheterna att mäta och därmed kontrollera CSR-arbetet 

skulle förbättras. Detta skulle i förlängningen öka förståelsen hos företagen för CSR och 

samtidigt bidra till att höja statusen på det sociala ansvaret och göra det till en viktigare del i 

företagens verksamhet. 
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Bilaga 1 

 

Reflektioner av eget lärande 

Eric 

 

Intresset för företagens sociala arbete och hur de mänskliga rättigheterna skyddas vaknade när 

vi läste om hållbarhetsredovisning i Externredovisning IV. Det var tydligt att företagen inte 

bara ägnar sig åt sin kärnverksamhet, utan att andra faktorer också har stor betydelse när det 

gäller deras utveckling och rykte på marknaden. Detta kan vara avgörande för hur företagen 

lyckas sälja sina produkter och hur de kan finansiera investeringar med mera. Madeleine 

Fransman och jag började diskutera hur företagen hanterar det sociala ansvaret och hur de 

arbetar med skyddet av de mänskliga rättigheterna. Detta kunde vara ett intressant område att 

skriva en C-uppsats om. Vi bestämde oss för att undersöka den svenska klädesindustrin, 

eftersom den branschen är en av de mest internationella, med stor del av tillverkningen 

förlagd till utvecklingsländerna. Frågorna vi ville försöka besvara var hur företagens revision 

av leverantörerna ser ut med avseende på det sociala ansvaret och skyddet av de mänskliga 

rättigheterna. Dessutom ville vi försöka undersöka hur långt ner i leverantörskedjan som 

revisionen av det sociala ansvaret når. 

Arbetet med att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar för den ”Teoretiska Referensramen” tog 

relativt lång tid. Eftersom de flesta artiklarna var skrivna på engelska, så förbättrades mina 

engelskkunskaper en hel del under processens gång. Under genomläsningen av artiklarna 

lärde jag mig mycket om hur företagens sociala ansvar utvecklats. Dessutom insåg jag att 

skyddet av de mänskliga rättigheterna fortfarande i många fall är svagt i utvecklingsländerna. 

Jag förstod också varför tillverkningen idag sker i dessa länder och varför de svenska 

företagen så småningom varit tvungna att börja intressera sig för CSR-området och successivt 

utvecklat redovisningen och rapporteringen av detta. Jag har även lärt mig varför det har blivit 

viktigt för företagen att ta ett socialt ansvar för hela leverantörskedjan, även när produktionen 

sker i länder i tredje världen. 

Kursen i ”Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning” har också varit mycket 

användbar. Den har dels gett återkoppling och förslag på kompletteringar i uppsatsskrivandet. 

Den har även varit nyttig för upplägget av ”metodavsnittet” och hur själva undersökningen 

skulle utformas. Det var inte helt lätt att få företagen att ställa upp på intervjuer. Efter att ha 

kontaktat flera var det till slut bara fem företag och en frivillig icke vinstdrivande organisation 

som vi verkligen genomförde intervjuer med. Jag lärde mig mycket under dessa intervjuer och 

upptäckte att jag fick en allt bättre kontakt med de olika intervjuade personerna ju längre tiden 

gick. Jag tror att min förmåga att få fram intressant information vid dessa diskussioner har 

utvecklats en hel del under tiden. Kunskapen att ordna upp och konkretsera allt material som 

framkommit vid intervjuerna utvecklades sedan vid sammanställningen av ”Empirin”.  

Arbetet med kapitlen ”Analys” och ”Slutsatser” var en mycket viktig del av studien. Min 

förmåga att analysera ett omfattande material har utvecklats starkt under uppsatsskrivandet 
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och jag anser att ”Slutsatserna” är konkreta och väldokumenterade. Jag har insett att företagen 

skulle kunna göra mycket mer för att utveckla CSR-arbetet gentemot leverantörerna och även 

stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet långt ner i leverantörskedjan. 

Samtidigt har jag förstått att CSR borde redovisas mer i siffror för att bättre kunna inkluderas 

i företagens ekonomiska redovisning. Detta skulle troligen höja statusen på CSR och göra det 

sociala ansvaret till en viktigare del i företagens verksamhet. Min förståelse för hela området 

som rör företagens sociala ansvar har ökat avsevärt under arbetets gång. 

 

Arbetsfördelning 

 

Arbetsfördelningen har varierat under uppsatsskrivandets gång. Tillsammans med Madeleine 

byggde jag upp strukturen för uppsatsen och vilken information som skulle följa under 

respektive rubrik. Madeleine hittade många av de vetenskapliga artiklarna, som vi sedan 

fördelade mellan oss. Därefter gick vi tillsammans igenom och beslutade vilken information 

som var relevant. Under kursen har vissa delar skrivits tillsammans, medan andra delar mest 

skrivits av Eric, först som utkast, varefter Madeleine har kommit med kommentarer, 

synpunkter och idéer för förbättringar. Av de sex intervjuer som genomfördes var Madeleine 

med vid hälften medan Eric var med vid fem stycken. Frågorna som ställdes har tagits fram 

gemensamt och sammanställningen gjordes av Eric. Även strukturen på analysen och 

slutsatserna har gjorts på liknande sätt. Korrekturläsningen har skett löpande och de ändringar 

och justeringar som varit nödvändiga har lagts in i texten av Eric. På så vis har uppsatsen 

uppdaterats hela tiden. 

Vi har inte alltid haft samma uppfattning under arbetets gång. Åsikterna har ibland gått isär, 

men vi har ändå till slut kommit fram till en gemensam uppfattning och skrivning av 

uppsatsen. Genom att se på ett forskningsproblem från olika infallsvinklar tror vi att det blir 

lättare att belysa både positiva och negativa aspekter på problemet. I samarbetet har vi lyckats 

utnyttja varandras styrkor i arbetsupplägget. Det kontinuerliga ändringsarbetet, som pågått i 

takt med att vi lärt oss allt mer om forskningsproblemet, har också inneburit att uppsatsen 

successivt förbättrats. 

 

Tilläggskommentarer 

 

Ett stort problem i vårt samarbete var det faktum att Madeleine har arbetat heltid vid sidan om 

uppsatsskrivandet sedan början på mars. Detta har inneburit att jag fått ta hand om en mycket 

stor del av skrivandet och sammanställningen av uppsatsen. 

Vi fick rekommendationen att inte lägga fram uppsatsen i maj, utan först i augusti, därför att 

det teoretiska bidraget var alltför svagt. Det extraarbete som detta medförde innebar att 

samarbetet inte längre fungerade. Därefter har jag själv omarbetat stora delar av uppsatsen för 

att åstadkomma nödvändiga förbättringar. 
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Bilaga 2 

 

Mall för intervjufrågor till företag 

1. Vilka sociala frågor tar ni hänsyn till? (Hela CSR) 

2. Varför denna inriktning / indelning? 

3. Hur tar ni hänsyn till de mänskliga rättigheterna i verksamheten? 

4. Vad lägger ni mest resurser på inom CSR? 

5. Finns det aspekter inom CSR-området som inte täcks in? 

6. Hur ser ni på ert ansvar när det gäller CSR och skyddet av mänskliga rättigheter? 

7. Finns det något inom CSR-arbetet som skulle kunna göras bättre, men som ni idag inte 

har resurser för? 

8. Vad är visionen för ert sociala arbete? 

9. Hur försöker ni uppnå detta? 

10. Vilka riktlinjer följer ni för redovisningen / rapporteringen av CSR? 

11. Finns det egna riktlinjer inom företaget? 

I så fall, vilka? 

12. Hur länge har riktlinjerna för CSR-redovisningen funnits? 

13. Vad är det övergripande syftet med CSR-rapporteringen? 

14. Vem riktar sig rapporteringen till? (Medarbetare, Konsumenter, Aktieägare, andra) 

15. Vilka lagar och regler styr CSR-arbetet? (svenska / utländska) 

16. Har ni någon hållbarhetsredovisning? 

17. Varför valde ni att börja redovisa ert sociala arbete? 

18. När inleddes detta? 

19. Tas något negativt upp? 

20. Redovisas CSR-arbetet i siffror eller enbart i skrift? 

21. Vilka detaljer tas upp? 

22. Vad redovisas om skyddet av de mänskliga rättigheterna? 

23. Hur många CSR-avdelningar finns det inom företaget? 

24. Var finns dessa? 

25. Hur många arbetar med CSR-frågorna? (I Sverige / i utlandet) 
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26. I vilka länder finns era leverantörer? 

27. Varför är ni aktiva i just dessa länder? (ekonomiska och / eller politiska orsaker) 

28. Finns det länder ni utesluter? 

I så fall, av vilka skäl? 

29. Vilka problem upplever ni i revisionen av leverantörerna? 

30. Reviderar ni även underleverantörerna? 

I så fall, vilka är problem ni upplever i revisionen av underleverantörerna? 

31. Hur görs bedömningen av nya leverantörer? 

32. Hur långt ner i verksamhetskedjan kan ni kontrollera att era riktlinjer för det sociala 

ansvaret följs? 

33. Hur sker kontrollen av detta? 

34. Hur sker uppföljningen av revisionerna? 

35. Hur agerar ni när en leverantör inte uppfyller era krav? 

36. Finns det någon spärrtid för leverantörer som inte uppfyller kraven? 

37. Kan samarbetet med en leverantör återupptas om det tidigare avslutats? 

38. Vad sker i samarbetet med en leverantör som blir godkänd respektive icke godkänd vid 

en revision? 

Hur ofta sker återrevisionerna? 

39. I vilken utsträckning får leverantörerna ha brister vid revisionerna? 

40. Sker oanmälda kontroller? 

41. Kan en revision ske baserad på anonyma anmälningar? 

42. Hur väl förankrade är era riktlinjer för det sociala ansvaret hos leverantörerna och deras 

underleverantörer? 

43. Förkommer samarbete med andra företag och organisationer? 

44. Varför och på vilket sätt samarbetar ni med dessa? 
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Bilaga 3 

 

Mall för intervjufrågor till den frivilliga icke vinstdrivande organisationen 

1. När bildades organisationen? 

2. Hur stor är organisationen? 

3. Hur finansieras verksamheten? 

4. Vad har ni för vision för verksamheten inom organisationen? 

5. Har de svenska klädesföretagen hållbarhetsredovisningar? 

6. Varför har de hållbarhetsredovisningar? 

7. Vilka är de viktigaste CSR-frågorna för de svenska klädesföretagen? 

8. Hur pass viktigt är det sociala ansvaret för de svenska klädesföretagen? 

9. Är skyddet av de mänskliga rättigheterna en viktig fråga för de svenska klädesföretagen? 

10. Vilka riktlinjer för redovisningen av det sociala arbetet följer klädesföretagen? 

Egna 

Branschövergripande 

Allmänna (FN, EU, andra) 

11. Hur kontrollerar ni företagens CSR-arbete? 

12. Sker granskningen både hos klädesföretagen och hos deras leverantörer? 

13. Sker kontroll även av eventuella underleverantörer? 

14. Vilka frågor inom CSR-området anser ni är viktigast att granska och kontrollera hos 

företagen? 

15. Vilka problem upplever ni vid kontrollen av företagens CSR-arbete? 

16. Hur kritiska är ni i er bedömning vid en kontroll? 

17. Hur ofta granskas och kontrolleras företagen? 

18. Hur ofta sker uppföljningskontroller? 

19. Vilka är de vanligaste reaktionerna hos företagen vid en granskning? 

20. Vilka företag och organisationer samarbetar ni med? 


