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Sammandrag 
 
Klädbranschen är präglad av långa, världsomspännande produktionsled vilket gör det intressant 

och viktigt att se hur stora, internationella företag arbetar med CSR. Kraven på att företag tar 

socialt ansvar ökar samtidigt som företag är påverkade av sin historia, kultur och specifika 

omständigheter som kan påverka vad som är viktigt för företaget. I denna studie undersöks vad 

fyra klädföretag, H&M, Gap, Uniqlo och Zara, alla från fyra olika länder, väljer att betona i sitt 

CSR-arbete. Information publicerad på företagens hemsidor samt rapporter har legat till grund 

för empiri som analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk. Den insamlade informationen har ställts 

mot EU-kommissionens definition av CSR och analyserats utifrån teorierna. Resultatet visade att 

likheterna gällande företagens valda CSR-betoning var fler än skillnaderna och att imitation kan 

vara en anledning till att företag väljer att fokusera på liknande saker i sina redovisningar, samt 

en vilja att ta hänsyn till och verka legitima i alla intressenters ögon. 

 

Nyckelord; CSR, Corporate Social Responsibility, Klädbranschen, Internationellt Perspektiv, 

H&M, Gap, Zara, Uniqlo. 
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1. Inledning 
 

I följande avsnitt ges en bakgrund till studiens ämne. Därefter presenteras en problemdiskussion 

som leder fram till studiens frågeställning och därefter redovisas syftet med denna studie. 

1.1 Bakgrund 
 

Det brinner i Bangladesh. En klädfabrik står i full brand och bara några veckor tidigare har en 

annan klädfabrik rasat ihop i Dhaka där mer än 1000 arbetare omkommit. Nyheten sprider sig 

snabbt och röster hörs för att förbättra villkoren för arbetarna i textilindustrin i Bangladesh. En 

svensk klädkedja väljer att reagera på ett sätt som beskrivs som exemplariskt i media, även om 

ingen av fabrikerna ägs av kedjan. Kedjan skriver nämligen under ett avtal om att skydda 

textilarbetare i Bangladesh och tar kontakt med premiärministern för att diskutera minimilöner, 

något som media lyfter fram att inte ens den svenska regeringen gjort. Signalerna som de vill 

sända är tydliga; de bryr sig om mer än bara vinst och tar ett stort socialt ansvar i samhället. 

(Vene, 2013, s. 8.) 

 

Redan så tidigt som på 1930-talet hördes röster om att företagare skulle ta ett socialt ansvar i 

samhället (Cheit, 1964, s. 157). Men det var inte förrän på 1950-talet som det moderna begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR) började utvecklas och diskuteras i näringslivet och i 

akademin, i och med att Howard R. Bowen (1953) publicerade sin artikel Social Responsibilities 

of the Businessman. Företagare började diskutera huruvida deras ansvar gick längre än att endast 

vara lönsamma och allt fler började tycka att de även hade ett ansvar gentemot samhället. Många 

höll sig till den rådande synen, vars mest kända förespråkare, Milton Friedman, menade att 

företags enda sociala ansvar är att tjäna så mycket pengar som möjligt till ägarna (Friedman, 

1962, s. 133). Så länge företaget följer de lagar som gäller där det är verksamt är detta företagets 

enda sociala ansvar, menade Friedman (1970). 

 

Allt eftersom tiden gick började fler företag dock se att de kunde gynnas av att se sitt sociala 

ansvar som bredare än att bara gå med vinst och hålla sig inom lagens ramar. På 1980-talet 

började därför allt fler testa hur CSR fungerade i verkligheten och allt fler teorier utvecklades om 

hur man skulle se på CSR. (Morsing & Beckman 2006, ss. 15, 17.) I och med 1990-talets många 
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uppseendeväckande skandaler ökade intresset för CSR ännu mer och blev än mer aktuellt. Mest 

påverkan fick Enron-skandalen 1999 där företaget hade begått grova redovisningsbrott vilket 

ledde till att Enron fick försättas i konkurs (Grafström et al. 2008, s. 17). Misstron mot stora 

företag ökade i hela samhället och allt fler började ifrågasätta och kritisera om maximal vinst 

verkligen kan anses vara företags enda sociala ansvar. Denna utveckling ledde många företag till 

att aktivt jobba med CSR för att vara konkurrenskraftiga och möta olika intressenters behov, 

däribland konsumenters behov att uppfatta sin konsumtion som etisk (Grande, 2007). 

 

Med tiden har allmänhetens medvetenhet kring etiska frågor i företagsverksamhet ökat vilket har 

gjort att CSR allt mer har behövts integrerats i företags dagliga verksamhet för att anses vara 

effektiv (Husted & Allen, 2006, s. 838-849; Werther & Chandler, 2005). Numera förväntas stora 

multinationella företag gå längre än att bara agera moraliskt, utan aktivt jobba etiskt genom att ta 

socialt ansvar. Det räcker alltså inte att de bara följer lagar och regler och går med vinst, men 

bortser från de eventuella effekter deras agerande kan få på andra aktörer. Nu måste de istället 

jobba proaktivt med alla intressenters bästa i fokus, inte bara aktieägarnas (Carroll, 1991, ss. 43-

45). Därför hjälper man till med släckningsarbetet vid en brand man varken startat själv eller är 

direkt berörd av. 

 
1.2 Problemdiskussion 
 

När det 2011 skedde en annan skandal kopplad till ett företag från ett annat land än Sverige var 

reaktionen annorlunda. Denna gång uppdagas det att det pågick slav- och barnarbete i några 

klädfabriker i Brasilien (Burgen & Philips, 2011). Klädkedjan förklarade att det deras leverantör 

hade gjort är ett seriöst brott mot deras uppförandekod och den etik och moral som gäller för 

deras leverantörer. De betonar även att övervakningen ska stärkas så något liknande inte ska ske 

igen, men menar också att de har svårt att ta ansvar för sina leverantörers handlingar. Trots att 

klädkedjan inte går längre än så i sitt sociala ansvarstagande tystnar snart kritiken mot dem och 

kritiken får ingen större påverkan på företagets agerande därefter. (Burgen & Philips, 2011; 

Andersson, 2011.) 
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Om samma förfarande skulle ha accepterats av det svenska folket gällande ett svenskt företag 

kan givetvis diskuteras, men utifrån den svenska klädkedjans agerande i skandalen i Bangladesh 

att döma så skulle man kunna uppfatta det som om de bedömer det vara viktigt med ett proaktivt 

agerande, vilket skulle tyda på att företag gör olika bedömningar. Även om skandalen sker 

samtidigt som det generella intresset för CSR har ökat hos företag parallellt med att världen 

blivit allt mer globaliserad och avstånden mellan olika marknader krympt finns det fortfarande 

lokala skillnader som skulle kunna påverka synen på både hur viktigt socialt ansvar är och på vad 

som är viktigt när det gäller socialt ansvar (säkerhetspolitik.se). Det kan röra sig om allt i från 

kulturella skillnader till politiska eller miljömässiga skillnader som alla påverkar normer och 

värderingar på de olika marknaderna och som man inte borde bortse från (Hollensen, s. 244). 

 

Det som är socialt accepterat på en marknad, kan anses extremt omoraliskt på en annan. 

Exempelvis är barnarbete ofta socialt accepterat i Indien och ses för det mesta inte som ett 

problem trots att det är helt förbjudet i lag (Etikrådet; Unicef). I många andra länder är 

barnarbete inte alls socialt accepterat. På samma sätt finns det skillnader i åsikter, etik- och 

moralsyn, värderingar, politiskt klimat, lagar och regler, praxis, religion, syn på miljön, 

medieklimat och dylikt i alla världens olika länder. Sådana skillnader i värderingar och normer 

skulle kunna göra att företag från olika länder har olika utgångspunkter som skulle kunna 

påverka företagets syn på socialt ansvar. Dessutom har olika länder sin egen historia med diverse 

skandaler och sina egna specifika förhållanden som skulle kunna lysa igenom i det som ett 

företag väljer att betona i sitt CSR-arbete. Då är det inte helt otänkbart att ett företags 

ursprungsland påverkar hela företagets syn på socialt ansvarstagande och vilka värderingar som 

skall värderas högt och lyftas fram som särskilt viktiga. (Hofstede, 1981, s. 30.) 

 

I denna utveckling är klädbranschen med dess tillverkning, distribution och försäljning ofta 

spridd över många olika marknader, regioner och världsdelar en bransch som kan vara intressant 

att studera närmare då kläder är något som i stort sett alla kommer i kontakt med och därför berör 

många. Samtidigt som olika länder har olika historia, kultur och förutsättningar vilket skulle 

kunna tänkas påverka vad som anses viktigt att ta ansvar för och därmed även påverka vad 

företag väljer att marknadsföra och lyfta fram från sitt CSR-arbete. 
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Vår frågeställning lyder således; Vad betonar fyra internationella klädföretag i sina Corporate 

Social Responsibility (CSR)-arbeten, vad finns det för skillnader och likheter och vad beror 

dessa på? 

 
1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad fyra stora internationella klädföretag (H&M, 

GAP, Uniqlo och Zara) väljer att betona i sina CSR-arbeten på deras hemsidor avsedda för CSR, 

i deras CSR-redovisningar samt andra rapporter kopplade till CSR. Vidare ämnas undersöka hur 

detta skiljer sig åt och vad det beror på. 
 

2. Teori 
 

I avsnittet följer en redogörelse av den definitionen av CSR och de teorier arbetet bygger på; 

EU-kommissionens definition av CSR, imitationsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av definitionen och teorierna samt vår egen modell över 

hur allting kopplas samman. 

 
2.1 Definitionen av CSR 

För att kunna besvara denna frågeställning är det viktigt att först definiera begreppet CSR. Det 

finns många olika definitioner som man kan utgå ifrån, då det inte finns någon definition som 

alla har kunnat enas kring och då definitionen av CSR genomgått en utveckling de senaste 40 

åren (Carroll, 1991, s. 39). Definitionen har rört sig från att enbart ha ett fokus på de etiska 

principer som företag måste ta ställning till i relationen mellan företaget och samhället och har 

utvecklat sig vidare till teorin om de tre koncentriska cirklar som den Amerikanska kommittén 

för ekonomisk utveckling kom fram till. Där inkluderar den innersta cirkeln grundläggande 

ekonomiska funktioner, såsom tillväxt, produkter och jobb. Den mellersta cirkeln refererar till att 

de ekonomiska funktionerna måste hanteras i relation till en medvetenhet av ändringar i sociala 

värderingar och samhällets prioriteringar. Den yttersta cirkeln står för nya framväxande 
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ansvarsområden som företaget i fråga borde förhålla sig till för att aktivt bidra till att förbättra 

den sociala miljön. (Eells &Walton, 1961; Carroll, 1991, s. 40.) 

 

Idag har definitionen utvecklats vidare och en av den mest etablerade definitionen är den av EU-

kommissionen. Enligt den är CSR “ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund 

integrerar sociala och miljömässiga hänsynsaspekter i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna, utöver vad lagen föreskriver” (EU-kommissionen, 2002). Man menar att 

ansvarsområden i ett modernt företag innefattar ekonomi, miljö, socialt och etiskt. Varje 

ansvarsområde (även kallat dimension) innefattar ett antal underkriterier (även kallat aspekter) 

som visar vad ansvaret innefattar. Gällande ekonomi innebär underkriteriet att företaget skall ta 

ansvar för lönsamhet på lång sikt. För ansvarsområdet miljö är underkriterierna att ta ansvar för 

klimatpåverkan, biologisk mångfald och gifter. För dimensionen socialt är aspekterna 

samhällspåverkan och produktansvar och för den etiska dimensionen är underkriterierna 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. (EU-kommissionen, 2002.) 

 

Område Ansvar innefattar 

Ekonomi Lönsamhet på lång sikt 

Miljö Klimatpåverkan, biologisk mångfald, gifter 

Socialt Samhällspåverkan, produktansvar 

Etiskt Arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter 

 

 

Eftersom denna definition av CSR är en av de mer etablerade och stadgad av EU-kommissionen, 

kommer den vara den rådande definitionen för denna studie och de fyra ansvarsområdena 

(dimensionerna) med dess underkriterier (aspekter) kommer att användas för att se huruvida de 

fyra företagen betonar olika ansvarsområden och underkriterier mer eller mindre. 
 

Tabell 1; Ansvarsområden och vad de innefattar 



9 

 
2.2 Imitationsteorin 
 

Att liknande beslut har tagits av olika företag skulle bland annat kunna bero på att företag har en 

tendens att imitera varandra. Imitationsteorin utgår från att människor imiterar varandra och då 

gör således även företag det, då företag är beroende av människors beslutsfattande. Företag kan 

imitera allt från nya produkter till diverse företagsstrategier. Företag kan således imitera de flesta 

områden så länge det finns resurser inom företaget. Imiteringen får dock ofta en någorlunda unik 

utformning utifrån det specifika företagets unika förhållanden. Orsakerna till varför man imiterar 

kan variera, allt från en rädsla att halka efter sina konkurrenter till en tro att viktig information 

kan utläsas från andra företags ageranden, information som är viktig för det egna företagets 

framtid. (Asaba & Lieberman, 2006, ss. 366, 378.) 

 

Grundläggande finns det således två utgångspunkter för imitationsteorin. Den första är imitation 

baserat på information, och den andra är imitation baserat på konkurrens, rivalitet och risk 

(Asaba & Lieberman, 2006, s. 368). Imitation baserad på information uppstår dessutom i två 

olika situationer. Således finns det två utgångspunkter för imitationen, baserad på information 

eller på konkurrens, rivalitet och risk; samtidigt som imitation baserad på information används i 

huvudsakligen två situationer. Även om det i grunden är två olika teorier 

(information/konkurrens, rivalitet, risk) innebär det inte att den ena teorin utesluter den andra, 

utan båda teorierna kan existera och påverka ett företag samtidigt.  Dock kan det bara vara ett 

perspektiv som kan vara ytterst avgörande vid varje specifikt beslut (Asaba & Lieberman, 2006, 

s. 376).                                                 

 

Imitation baserat på information tillämpas ofta i situationer där beslutsfattare har svårt att 

bedöma förhållandet mellan handling och resultat. En osäkerhet angående bedömning av möjliga 

utfall gör att chefer i denna position tenderar till att förlita sig på information om hur andra har 

handlat tidigare och fattar sedan sitt beslut baserat på det (Asaba & Lieberman, 2006, s. 368). 

Informationsbaserad imitation sker huvudsakligen i två situationer. Den första är när 

beslutsfattare samlar på sig information utifrån observation som sedan används för att agera på 

ett liknande manér som den eller de som har observerats. Detta sker oavsett hur pålitlig den 
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informationen egentligen är och utan att ta hänsyn till den information som man själv besitter 

(Bikhchandani, Hirshleifer & Welch, 1992, s. 994). Detta scenario sker då beslutsfattaren 

bedömer att andra beslutsfattare eller ledare har bättre information gällande en situation än sig 

själv. Vidare kan vissa företag ses som trendsättare på grund av antingen deras storlek eller på 

grund av att deras strategier anses lyckade sedan tidigare och värda att imitera. Dessa naturliga 

trendsättare studerar i sin tur övriga företag och deras agerande formar ett sorts ramverk som 

övriga företag agerar utifrån. (Asaba & Lieberman, 2006, ss. 368, 371-372.) 

 

Den andra situationen är då chefer använder sig av imitation i situationer för att säkra sitt rykte. 

De ignorerar då sin egen information om situationen och handlar efter andras rådande 

uppfattning, det vill säga de imiterar. På så sätt agerar dessa chefer som övriga aktörer på 

marknaden vilket gör att de inte sticker ut ur mängden om någonting går fel. Genom att imitera 

andra sänder de även ut signaler om deras egen kvalitet eftersom utomstående får svårt att 

bedöma om beslutet fattades på grund av imitation eller på grund av beslutsfattarens kompetens 

som ledare. Imitation med syfte att säkra sitt rykte kompletterar den första informationsbaserade 

imitationen då den befäster den trend som startat genom att chefens goda rykte kopplas till hur 

väl man följer trenden. (Asaba & Lieberman, 2006, s. 371.) 

 

Den andra utgångspunkten är imitation utifrån konkurrens, rivalitet och risk. Denna imitation 

syftar till att minska risken och stärka rivaliteten gentemot konkurrenter. Exempel på detta är när 

företag väljer att följa och imitera konkurrenters affärsdrag istället för att nischa sig och 

differentiera sig. Orsaken kan då vara att företag är rädda att förlora sin ställning och position på 

marknaden eller så är orsaken en vilja att neutralisera en konkurrents agerande, detta är speciellt 

vanligt när differentiering på en marknad skulle kunna vara gynnsamt. Även om differentiering 

kan medföra positiva effekter är det kostsamt och riskfyllt och ett säkrare val för företag blir 

därför att föra en liknande strategi som konkurrenterna för att minska risken och för att matcha 

konkurrenternas utbud. Denna typ av imitation är vanligast då företag har ungefär samma 

resurser och liknande marknadspositioner. (Asaba & Lieberman, 2006, s. 374.) Då det inte är 

lika kostnads- och tidseffektivt för företag att analysera ut en helt egen väg att gå som det är att 

imitera en befintlig kan imitering bli ett attraktivt alternativ, speciellt då beslut behöver fattas 
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Imitationsteorin	  

Imitation	  baserat	  på	  
information	  

Situation	  1:	  Svårt	  att	  
bedömma	  förhållandet	  
mellan	  handling	  och	  

resultat	  

Situation	  2:	  När	  
beslutsfattare	  vill	  
säkra	  sitt	  rykte	  

Imitation	  baserat	  på	  
konkurrens,	  rivalitet	  

och	  risk	  

Situation:	  För	  att	  
minska	  risken	  och	  
stärka	  rivaliteten	  

gentemot	  
konkurrenter	  

relativt fort eller då osäkerheten kring ett besluts konsekvenser är hög (Asaba & Lieberman, 

2006, s. 373). 

 

I denna uppsats kommer imitationsteorin att användas för att se om företagens betoning av CSR 

förändras beroende av varandra, det vill säga om imitation är en faktor för hur och varför de 

valda företagen betonar sin CSR-redovisning som de gör. Imitationsteorin kan också användas 

för att förklara om något specifikt företag är en trendsättare gällande vad man lyfter fram och 

betonar i sina redovisade CSR rapporter, hemsidor och dokument. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.3 Legitimitetsteorin 
 

Utöver att företag kan imitera andra i vad och hur de betonar så är även legitimitet någonting 

som företag behöver förhålla sig till. Enligt Suchman (1995, s. 574) är legitimitet en 

generaliserad uppfattning eller ett antagande kring ett företags handlingar och om de är 

önskvärda, korrekta, eller lämpliga. Detta analyseras inom ramen av ett socialt konstruerat 

system bestående av normer, värderingar, övertygelser och avgränsningar. Dessa kan dock 

ändras över tid och Suchman (1995) menar att det är gentemot dessa förändringar företag måste 

anpassa sina handlingar. Legitimitet är en uppfattning eller ett antagande som representerar en 

Figur 1; överblick av imitationsteorin 
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reaktion som finns inom en organisation, skapat utifrån flera betraktares synvinklar och är 

således objektivt, men skapat på ett subjektivt sätt. Legitimitet är alltså en social konstruktion 

som speglar beteendet hos exempelvis ett företag men med normer, värderingar, övertygelser och 

avgränsningar hos en viss social grupp. Legitimitet baseras alltså på sociala uppfattningar och 

normer och Suchman betonar att företag måste matcha samhällets uppfattningar med sina 

handlingar för att verka legitima. Suchman menar att utan detta mister företag sin legitimitet och 

det blir svårare för dem att agera, detta kan gälla alltifrån försäljning till rekrytering och i 

slutändan kan företaget inte överleva. (Suchman, 1995, ss. 571-610.) 

 

Legitimitet delas upp i tre primära former: pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet 

(Suchman, 1995, s. 571). Av dessa är den moraliska legitimiteten den aspekt av legitimitet som 

kommer att användas i detta arbete. Den moraliska legitimiteten grundar sig inte på om en 

gärning gynnar åskådaren utan den grundar sig på om det i grunden är rätt sak att göra. Moralisk 

legitimitet är således beroende av de huvudsakliga åskådarnas socialt konstruerade 

värderingssystem och vilka värden detta system innehar (Suchman, 1995, s. 579). Moralisk 

legitimitet värderas huvudsakligen på tre sätt, men även en fjärde dimension kan ibland värderas. 

Den första dimensionen handlar om att värdera output och konsekvenser av en handling, den 

andra handlar om att värdera tekniker och tillvägagångssätt inom en organisation Den tredje 

dimensionen syftar till att värdera strukturer och kategoriseringar och den fjärde inte lika vanligt 

använda dimensionen syftar till att värdera ledare och personer som representerar organisationen 

(Suchman, 1995, s. 579). 

       

2.4 Intressentteorin 
 

En annan teori som kommer ligga till grund för analysen i detta arbete är den som undersöker 

vilka intressenter som en organisation har i åtanke när de fattar beslut. En intressent är en grupp 

eller en individ som kan påverka ett företags eller en organisations syfte eller som i sin tur blir 

påverkad av ett företags eller en organisations syfte (Freeman, 2004, s. 229). Intressentteorin 

avser att förbättra företags relationer med omvärlden genom att förändra synsättet kring vad ett 

företag är och vem det är till för. Tidigare synsätt gav en förenklad bild av verkligheten där 

endast aktieägarnas intressen stod i fokus, enligt Freeman (2004). Utvecklingen har gått från 



13 

idéen att företag endast behövde ha en intressent och dennes intressen i åtanke när de fattade sina 

beslut, nämligen aktieägarnas, och har idag landat i att ett företag behöver ta hänsyn till flera 

olika intressenter i sitt beslutsfattande, bland annat anställda, leverantörer och kunder (Jones, 

Wicks & Freeman, 2002). Freeman utvecklade intressentteorin för att ge en alternativ syn på 

företag och numera alla dess intressenter och menade även att ett företags framgångar och/eller 

misslyckanden kunde bero på många andra intressenter och att verkligheten var mer komplex än 

vad tidigare förhållningssätt gav skenet av. (Freeman, 2004, ss. 229-254.) 

 

Förespråkare för intressentteorin menar att den traditionella synen på företag och dess 

intressenter lägger för stor vikt på aktieägarintresset på bekostnad av de övriga intressenterna och 

enligt Freeman (1994) är föreställningen att aktieägaren har särskilda rättigheter jämfört med 

andra intressenter förlegad. Freeman ser det som självklart att företag måste vara lönsamma och 

gå med vinst och att ledningen har ansvar gentemot sina aktieägare, men menar att det inte 

automatiskt betyder att företaget inte har ansvar även mot andra intressenter (Jones et al, 2002). 

Freeman anser att jämlikhet bör råda mellan alla intressenter och att mellan dessa intressenter 

skall principen om rättvisa kontrakt råda. Det innebär bland annat att villkoren i kontrakten bör 

vara sådana att alla intressenter skulle kunna gå med på dem även om spelplanen vändes 

(Freeman, 2004). 

 

Intressentteorin kommer att användas för att se vilka intressenter som de olika företagen ser som 

viktiga för att utifrån det kunna se om det har någon koppling till hur de olika klädföretagen 

väljer att betona sitt CSR-arbete och således bidra till att svara på frågan om varför företagen 

betonar så som de gör. 

 

2.5 Teoridiskussion 
 

Trots att de olika teorierna är självständiga teorier, överlappar de varandra och kan 

sammankopplas till viss mån. Samtliga företag behöver ta hänsyn till sina intressenter och till att 

vara legitima i samhället. På så sätt påverkar både intressentteorin och legitimitetsteorin 

individuella företag och deras beslutsfattande. De beslut som fattas av ett företag kan sedan 

imiteras av andra företag, vilket alltså är en applicering av imitationsteorin, oavsett om 
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imitationen är baserad på information eller på rivalitet, risk och konkurrens. Men bara för att ett 

företag blir imiterat för dess agerande i en fråga vid en viss tidpunkt innebär det inte att företaget 

i sin tur inte kan imitera andra företag gällande någonting annat. Således kan imitationen gå åt 

två håll. Alltså påverkar intressentteori och legitimitetsteori individuella företag, men genom 

imitation kan besluten fattade på grund av dem påverka även andra företag. Exempelvis kan 

företag 1 välja att fatta ett beslut på grund av vissa intressenters intressen. Detta beslut imiteras 

sedan av företag 2. På så sätt påverkas företag 2:s agerande av företag 1:s intressenter, genom 

imitation. Teorierna kan alltså knytas samman vilket kan göra det svårt att avgöra vilken enskild 

teori det är som förklarar ett visst agerande. För att fullt ut förstå vad som föranledde ett visst 

beslut krävs att beslutsfattarna själva redogör för sina motiv. Då denna studie inte har några 

intervjuer är vi därför försiktiga med vad som faktiskt går att analysera utifrån dessa teorier och 

försöker se alla möjliga förklaringar. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Metod 
 

Detta avsnitt ämnar ge en tydlig bild av den metod som har använts i denna studie för att kunna 

formulera ett svar på studiens frågeställning. Först redogörs det för studiens tillvägagångssätt, 

sedan motiveras det urval och den datainsamling som har gjorts, vad som har undersökts 

tydliggörs sedan och till sist redogörs källkritik och övrig kritik för att diskutera studiens 

tillförlitlighet. 

Figur 2; Sammanfattande figur av teorier 



15 

 
3.1 Tillvägagångssätt 
 

När studiens ämne diskuterades var det främst socialt ansvar, marknadsföring och kulturella 

skillnader som intresserade oss.  Idéen väcktes att skriva en uppsats om CSR och klädföretag. 

Efter ett tag beslutades att göra en jämförelse mellan olika internationella klädföretag, där fokus 

skulle vara på att få en frågeställning som både var intressant ur forskarsynpunkt samt möjligt att 

genomföra inom en begränsad tidsram. Genom dialog med andra i seminariegruppen och vår 

handledare kom vi fram till att det kunde vara intressant att göra en jämförelse mellan ett antal 

internationella klädföretag och hur dessa företag arbetar med CSR. På så sätt tänkte vi att vi 

skulle kunna få med både eventuella kulturella skillnader, CSR samt marknadsföring i uppsatsen. 

Efter några olika försök valde vi att fokusera på vad några olika företag betonar i sina CSR-

arbeten genom att göra en jämförelse mellan vad olika företag lyfter fram och lägger tonvikten 

på i sina skrifter om CSR utifrån vad de presenterar om CSR på sina hemsidor. Detta eftersom vi 

ville hålla oss inom ramen för de tre ämnena vi utgått ifrån samtidigt som källmaterialet ansågs 

jämförbart och oss veterligen inte tidigare undersökts på detta sätt. 

 

När urvalet var bestämt fastställdes den teoretiska referensramen som blev utgångspunkten för 

datainsamlingen till empirin som sedan analyserades utifrån den teoretiska referensramen enligt 

en deduktiv ansats (Saunders, Lewis, Thornhill, 2012, s. 125). Detta eftersom vi ville minska 

utrymmet för subjektiv bedömning (Patel & Davidson, 2003). Den teoretiska referensramen 

fastställdes genom att studera tidigare forskning och se vad för teorier som använts där som 

kunde vara användbara i detta arbete. När den teoretiska referensramen var fastställd undersöktes 

företagens presentationer av sitt CSR-arbete genom att studera det material som företagen 

presenterar avseende CSR på deras hemsidor i empirin. Empirin utgick från EU-kommissionens 

definition av CSR och vad vi ansåg betonades mest däri som sammanställdes till empiri. Detta 

låg sedan till grund för analys och diskussion utifrån det teoretiska ramverket och slutligen en 

slutsats. 
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3.2 Urval 
 

De fyra företag som valdes ut var Zara, Uniqlo, Gap och H&M. Valet baserades på de tre 

grundläggande ämnena som var vår utgångspunkt. De skulle alla vara företag som påstod sig 

arbeta aktivt med CSR, de skulle ha sitt ursprung i olika länder eftersom det till en början antogs 

att eventuella kulturella skillnader skulle kunna utläsas, samt att de skulle marknadsföra sitt 

CSR-arbete på sin hemsida på något sätt. Vidare utgick vi från företag som vi var väl bekanta 

med som dessutom är stora internationella företag som finns på många olika marknader som i 

våra ögon är relativt lika. Vi tittade på företagens omsättning 2013 för att styrka vårt antagande 

och eftersom dessa låg i ett inte allt för brett spann bestämde vi oss för att de valda företagen. 

H&Ms omsättning för 2013 låg på 128 miljarder kronor, Gap Incs omsättning 2013 låg på 130 

miljarder kronor, Fast Retailings omsättning 2013 låg på 94 miljarder kronor och Inditex 

omsättning låg på 159 miljarder kronor (H&M Annual Report, 2013, s. 58; Gap Inc Annual 

Report, 2013, s. 15; Fast Retailing Annual Report, 2013, s. 9; Inditex Annual Report, 2013, s. 

2).  Alla siffror är exklusive moms och omvandlade till svenska kronor.  
 

Urvalet av teorier gjordes genom att titta på vad som använts i tidigare forskning kopplat till 

CSR och kulturella skillnader och som citerats många gånger. De teorier som ansågs kunna 

besvara de olika aspekterna av frågeställningen utformade den teoretiska referensramen. 

 
3.3 Datainsamling 
 

För att avgränsa arbetet lades fokus på vad företagen presenterar på sina egna eller 

moderbolagens hemsidor om dess CSR-arbete. Detta då möjligheten till intervjuer eller dylikt 

var begränsade genom att vi nekats intervjuer med ansvariga, men också då tiden var begränsad. 

Dessutom kan informationen som presenteras där jämföras och ställas mot varandra. Det går att 

jämföra både vad de olika företagen väljer att presentera där och hur mycket de väljer att 

presentera. De olika företagen har valt olika sätt att presentera sitt CSR-arbete, vilket även 

analyseras. Exakt hur de olika företagen presenterat sitt CSR-arbete har dock inte ansetts vara ett 

hinder för att tas med i arbetet, utan det viktiga har varit att företaget på något sätt presenterat sitt 

CSR-arbete på internet. En del har presenterat materialet på sin egna hemsida, andra i en rapport 
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som kan laddas ned från hemsidan, eller på moderbolagets hemsida eller i moderbolagets rapport 

osv. Detta skulle kunna vara en svaghet då presentationerna av CSR-arbetet sker på olika sätt för 

olika företag och därmed försvårar för en jämförelse av vad som betonas. Men då skillnaderna 

ändå bedöms som små borde detta inte vara ett problem. Dessutom finns en medvetenhet om 

denna risk i analysen.  

 

Materialet som undersökts består av H&M:s senast publicerade CSR-rapport från 2013 på 92 

sidor samt deras hemsida där en egen avdelning ägnas åt CSR Denna hemsida består av tre 

underrubriker som i sin tur sammanlagt har 56 underrubriker, som innefattar mellan en halv och 

en hel sida normalstor text. Från Gap består det av Gap Incs egen CSR-hemsida med sex 

huvudrubriker och 44 underrubriker, där underrubrikerna innefattar cirka två sidor normalstor 

text. Material har även samlats in från Gap Incs senaste CSR-rapport från 2011/2012 som består 

av 145 sidor. Materialet från Uniqlo samlades in från Uniqlos egen CSR-hemsida bestående av 

åtta huvudrubriker som innefattar ungefär en halv sida normalstor text. Material har även samlats 

in från Fast Retailings hemsida från fem huvudrubriker med tjugonio underrubriker, där 

underrubrikerna innefattar cirka en till två sidor normalstor text, samt från Fast Retailings CSR-

rapport från 2014 på 43 sidor. Materialet från Zara samlades in från Zaras egen hemsida under en 

rubrik samt från Inditex egen hemsida där 6 huvudrubriker med 33 underrubriker med cirka en 

halv sida normalstor text vardera bidrog till datainsamlingen. Material samlades även in från 

Inditex årsrapport från 2013 på 291 sidor.  

 

 3.4 Vad undersöktes? 
 

Vi undersökte de fyra företagens senaste uppdaterade material avseende deras CSR-arbete 

presenterat på deras och deras moderbolags respektive hemsidor, oavsett om de valt att 

presentera materialet direkt på hemsidan, i en årsrapport, i en CSR-rapport eller i både och. Äldre 

material så som rapporter från tidigare år togs inte tillvara på då uppsatsen inte avser att 

undersöka huruvida betoningen förändras under årens lopp, utan endast hur den ser ut idag. 
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3.5 Hur undersöktes det? 
 

Det insamlade materialet jämfördes med EU-kommissionens definition av CSR. Därefter 

graderades företagen utifrån hur mycket de betonade definitionens underkriterium. Resultatet 

sammanställdes sedan i tabeller som fungerar som en sammanfattning av varje avsnitt ämnat att 

ge en överblick av vad företagen betonar. I tabellerna finns det tre svarsalternativ; ”ja”, ”nej” och 

”nja”. 
 

●   Ja får ett företag om de utförligt beskrivit ämnet. 

●   Nej får ett företag om ämnet inte är beskrivit eller nämnt alls. 

●   Nja får ett företag om de har nämnt ämnet men ej beskrivit det utförligare. 
 

Med “ämne” avses de olika underkriterierna i EU-kommissionens definition av CSR. Detta 

innebär exempelvis att ett företag inte får ett “nja” bara för att de nämner ett ord eller en del av 

ett underkriterie. Kriteriet i dess fullhet måste omnämnas på något sätt för att få ett “nja”. 

Exempelvis gällande dimensionen “ekonomi” innebär det att företagen behöver nämna 

“ekonomisk lönsamhet på lång sikt” för att få ett “nja”. Att endast nämna “ekonomisk 

lönsamhet” eller att företaget jobbar “långsiktigt” men inte skriva om ekonomisk lönsamhet på 

lång sikt är alltså inte nog för att ses som ett omnämnande i denna studie. För att få ett “ja” måste 

företaget dessutom gå in och beskriva den ekonomiska lönsamheten på lång sikt utförligare. Det 

vill säga även beskriva hur företaget jobbar med det och varför de gör det. Samma princip gäller 

samtliga underkriterier.  

 
3.6 Källkritik 
 

Källmaterialet för empirin är företagens egna framställningar av hur de arbetar med CSR. Detta 

ger endast en bild av varje företag och vad de påstår sig göra, inte vad de faktiskt gör. Utifrån 

andra källor framkommer att dessa företag inte alltid agerar som de påstår sig göra (Greenpeace, 

The Detox Catwalk, 2014). Men då frågeställningen kretsar kring vad företagen betonar i sitt 

CSR-arbete och inte kring sanningshalten i deras påståenden har detta ingen betydelse för 

uppsatsen. 
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Då företagen inte kommer med rapporter lika kontinuerligt har det senaste materialet använts 

från varje företag vilket gjort att vissa källor är äldre än andra. Vissa presenterar rapporter vart 

annat år, andra varje år osv. Då somliga företag inte uppdaterar sina hemsidor/rapporter lika ofta 

kan vi därmed gå miste om den senaste informationen som kanske betonas någon annanstans. 

Detta ger i så fall en skev bild av verkligheten då denna uppsats endast utgått från hemsidor och 

rapporter presenterade där. 

 
3.7 Metoddiskussion 
 

Det är viktigt att inse den subjektiva naturen av ordet “betona” som används i denna uppsats. 

Olika företag använder sig av olika termer, tillvägagångssätt och forum för att presentera hur de 

arbetar med CSR vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att göra en helt objektiv 

bedömning av vad de olika företagen lyfter fram i sina rapporter då de inte är fullt jämförbara 

genom statistik och kvantitativ analys. Vissa presentationer är dessutom mer estetiskt tilltalande 

och mer läsvänliga än andra, vilket skulle kunna göra att det är lättare att uppfatta vad de betonar 

än i andra källor. Detta skulle dessutom kunna påverka den subjektiva uppfattningen av 

företagen vilket skulle kunna påverka bedömningen vilket  skulle kunna vara en svaghet för 

arbetet då det därmed försvårar för en jämförelse av vad som betonas. Denna risk går inte att 

bortse från, men då vi har kännedom om den har vi försökt att vara så objektiva som möjligt 

genom att noggrant läsa vad företagen faktiskt säger och ständigt utgå från och jämföra det med 

EU-kommissionens definition av CSR. 

Även om vi försökte minska utrymmet för subjektiv bedömning genom att utgå från den 

teoretiska referensramen så blir bedömningen av vad som lyfts fram ändå subjektiv. Resultatet i 

empirin blir således en sammanställning av vad uppsatsförfattarna subjektivt bedömer som 

betoning från de olika företagen utifrån den teoretiska referensramen vilket givetvis påverkar 

även analysen och således även slutsatsen. Det finns dessutom möjligtvis sådant som betonas 

från företagen som faller utanför den teoretiska referensramen och därmed inte lyfts fram i denna 

uppsats. Denna uppsats med dess slutsatser behöver således inte ge en sann bild av vad företagen 

betonar, utan är färgad utifrån författarnas egna bedömningar av vad företagen betonar utifrån 

den teoretiska referensramen. Exempelvis får indelningen i “ja”, “nej” och “nja” konsekvenser 
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eftersom bedömningen av dessa endast utgår från EU-kommissionens definition av CSR. Det är 

möjligt att företagen tar upp andra dimensioner och perspektiv än de som innefattas i denna 

definition, vilket gör att indelningen skulle kunna ge en felaktig bild av verkligheten. Ett företag 

skulle således kunna tala mycket om ett ämne, men på ett sådant sätt att det inte passar in i 

definition och därmed får ett “nej”. Ett “nej” behöver alltså inte innebära att ett företag inte 

betonar ett ämne, utan endast att de inte betonar det på ett sådant sätt att det stämmer överens 

med vår tolkning av EU-kommissionens definition av CSR.  

 4. Empiri 
 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen är en presentation av de valda företagen 

där viktig information redogörs om företagsorganisationen samt arbetet med CSR. I den andra 

delen presenteras det resultat som har framkommit av datainsamlingen från de valda företagen 

och informationen presenteras utifrån de fyra huvudområden som innefattas i EU-

kommissionens definition av CSR. 

 4.1 Presentation av företagen 

Nedan följer en kort presentation av de valda företagen samt deras CSR arbete.  

 

4.1.1 H&M 
 
H&M är en svensk klädkedja med 3500 butiker i 55 länder och 116 000 anställda (H&M, 2014, 

Fact about H&M). Sedan 2002 har H&M publicerat en ”Sustainability Report” som fram tills 

2008 kallades för ”CSR Report” (H&M, Sustainability Reports, 2014). I rapporten presenterar 

H&M bland annat hur deras arbete gällande förbättring av miljö, arbetsförhållanden och 

mänskliga rättigheter går till. Rapporten innehåller diverse nyckeltal presenterade med diverse 

bilder och grafik som ger ett subjektivt estetiskt tilltalande intryck. I CSR-rapporten från 2013 

finns en kort intervju i början med vd Karl-Johan Persson. Han menar att deras investering i 

hållbarhet är synonymt med att investera i framtiden (H&M Sustainability Report, 2013). 
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I CSR-rapporten beskrivs H&M:s sju åtaganden som är ramverket för hållbarhetsarbetet, dessa 

redovisas även kortfattat på hemsidan. Dessa åtaganden är; 1. tillhandahålla mode för medvetna 

kunder, 2. välja och belöna ansvarstagande partners, 3. vara etiska, 4. vara klimatsmarta, 5. 

reducera, återanvända och återvinna, 6. använda naturresurser ansvarsfullt 7.  stärka 

samhällen. I rapporten beskrivs även att allt H&M gör måste vara finansiellt, samhällsmässigt 

och miljömässigt hållbart och det ligger till grund för deras sju åtaganden (H&M, Sustainability 

Report, 2013, s. 2). Förutom rapporten lyfter H&M även ut vissa utvalda delar av sitt 

hållbarhetsarbete som redovisas på hemsidan. Denna information är kortfattad, presenterad 

tillsammans med stora bilder och några videoklipp och skriven i generella termer om hur de 

“älskar ekologisk bomull” och hur djurens väl är viktigt för dem, ackompanjerat av en bild på ett 

djur med texten “inga djurpälsar säljs här” (H&M, Cotton, 2014; H&M, Animal Welfare, 2014). 

Där presenteras H&M:s Conscious Collection som man kan läsa mer om genom att klicka på två 

bilder som är större än övriga bilder. Övriga ämnen kan man läsa om genom att klicka på deras 

lite mindre bilder och då kan man läsa om hållbara material, bomull, vatten, löner, 

arbetsförhållanden, djurförhållanden, returarbete avseende kläder, H&M:s företagskoncept, samt 

länkar till videofilmer om dessa ämnen samt en länk till CSR-rapporten angiven som en källa för 

den som vill veta mer. (H&M, Sustainability, 2014.) 

 
4.1.2 Gap 
 
Det amerikanska klädföretaget Gap ingår i den större koncernen Gap Inc. som 2012 hade 3.400 

butiker i 47 länder med totalt 135.000 anställda (Gap Inc, Our Company, 2014). Gap Inc har gett 

ut en CSR-rapport som har kommit ut vart annat år sedan 2003, där den senaste är den som gäller 

för 2011/2012 och vd Glenn Murphy menar att koncernen ser det som en självklarhet att öppet 

redovisa sina handlingar. Framförallt för att belysa hur komplext det är att agera på en global 

marknad på ett ansvarstagande och etiskt korrekt sätt (Gap Inc, CEO Letter, 2014). Denna 

rapport kallas för “Social and Environmental Responsibility Report” och presenterar koncernens 

CSR-arbete under fyra rubriker: mänskliga rättigheter, miljö, anställda och socialt. CSR-

rapporten beskrivs av företaget själva som viktigt för att skifta fokus från vad som är negativt 

med klädindustrin till hur en positiv förändring kan drivas igenom (Gap Inc, Reporting & 

Materiality, 2014). Gap Incs vd, Glenn Murphy skrev i den senaste rapporten att företaget lägger 

stor vikt vid hur de agerar som företag och vid hur de tar ansvar för sociala och miljömässiga 
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konsekvenser de kommer i kontakt med (Gap Inc, CEO Letter, 2014). Förutom Gap Inc:s CSR-

rapport redovisas en del information på Gap Inc:s hemsida samtidigt som inget hållbarhetsarbete 

redovisas på klädmärket Gaps egen hemsida (Gap Inc, 2014; Gap, 2014). 

 

4.1.3 Uniqlo 
 
Den japanska klädkedjan Uniqlo etablerades 1984 i Hiroshima, Japan och hade 2014 över 1400 

butiker runtom i världen på 16 marknader (Fast Retailing, Uniqlo, 2014). Uniqlo ingår i den 

större koncernen Fast Retailing Companies. Sedan 2006 har Fast Retailing gett ut en CSR 

rapport som sedan dess kommit ut vart annat år (Fast Retailing, CSR Report, 2013). I CSR-

rapporten från 2014 skriver Fast Retailings vd Tadashi Yanai att deras viktigaste uppgift är att 

använda deras företagande till att förändra världen till det bättre (Fast Retailing, CSR Report, 

2014, s. 3). 

 

I CSR-rapporten från 2014 presenteras arbetet under fyra olika rubriker som de kallar olika 

utmaningar. Dessa utmaningar är: 1 produktion, 2. miljö, 3. samhället/socialt 4. personalresurser 

(Fast Retailing, 2014, s. 6). Förutom CSR-rapporten finns information presenterad på Fast 

Retailings hemsida och på Uniqlos hemsida. På Fast Retailings hemsida presenteras företagets 

CSR-arbete riktat till bland annat både konsumenter samt till samarbetspartners (Fast Retailnig, 

2014, Social Responisbility). På Uniqlos egna CSR-hemsida återges kortfattad information från 

CSR-rapporten i korta texter på några rader tillsammans med stora bilder som nås genom att 

klicka på några ikoner med rubrikerna “flyktingar och andra i nöd”, “offer av naturkatastrofer”, 

“samarbetspartners och anställda”, “specialbehov”, “unga”, “socialt företagande” och “miljö”. 

Där finns också länkar till Uniqlos egna nättidning “The power of clothing”, Fast Retailings 

CSR-rapport samt Uniqlos “CSR-videoarkiv” (Uniqlo, CSR, 2014). The Power of Clothing är en 

nättidning där information om Uniqlos hållbarhetsarbete presenteras tillsammans med bland 

annat intervjuer och nyckeltal (Uniqlo, 2014, The Power of Clothing). Längst upp på sidan rullar 

även fyra stycken rubriker samlade högst upp som turas om att visa stora bilder med lite text. 

Dessa fyra är om återanvändning av kläder “Uniqlo Recycle”, om en fond för att hjälpa barn med 

speciella behov “Clothes for smile”, om ett företag de driver som återinvesterar vinsterna i olika 
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sociala projekt “Grameen Uniqlo” samt en fotorapport om företagets klädåtervinningsarbete i 

Filippinerna. (Uniqlo, CSR, 2014.) 

4.1.4 Zara 
 

1975 öppnade det spanska klädföretaget Zara sin första butik i nordvästra Spanien och idag finns 

det 2000 butiker i 88 länder i världen (Inditex, Zara, 2014). Zara ingår i den större koncernen 

Inditex. 2005 började Inditex ange CSR-relaterad information i sin årsrapport som sedan dess 

varit en del av varje årsrapport (Inditex, Annual Reports, 2014). Styrelseordföranden för Inditex, 

Pablo Isla, beskriver Inditex hållbarhetsarbete som ett hjälpmedel för att integrera Inditex 

företagsmodell i samhället med ett långsiktigt mål att på så sätt skapa värde för samhället i det 

stora hela (Isla, 2014). 

 

I den senaste årsrapporten från 2013 är hållbarhetsfrågor ett återkommande tema i hela 

rapporten. En hållbarhetsmodell redovisas tillsammans med olika utmaningar, mål och 

möjligheter där fakta presenteras under rubriker som “manufacturing responsible products” och 

“protection of biodiversity”. Inditex tar även upp Global Reporting Initiative som mål för hur 

hållbaretsredovisning ska se ut, och redovisar för hur de har följt det ramverket. (Inditex Annual 

Report, 2013, s. 5). Förutom årsrapporten finns lite information om företagets CSR-arbete på 

Inditex hemsida samt några få meningar på Zaras egen hemsida. På Inditex hemsida finns en del 

CSR-information redovisad under rubriken “Sustainability”. Här finns sex underrubriker som 

alla ges lika stort utrymme. Dessa är: “att hantera hållbarhet”, “produkter”, “anställda”, 

“leverantörer”, “samhälle/socialt” och “miljö” (Inditex, Sustainability, 2014). På den egna 

hemsidan beskriver Zara kortfattat i några meningar att de tillämpar en djurskyddspolicy och en 

miljöpolicy som bland annat innefattar användandet av ekologiska tyger och försök att minska 

mängden producerat avfall. Mer ingående information om hur man arbetar, hur situationen ser ut, 

statistik och dylikt anges ej. (Zara, Vårt Engagemang, 2014.) 
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 4.2 De olika Kriterierna 

Nedan följer en redogörelse för hur väl företagen tar upp de kriterier givna av EU-

kommissionen.  

 

4.2.1 Ekonomi: Lönsamhet på lång sikt 
 

Ekonomisk lönsamhet på lång sikt är ett område som inget av de undersökta företagen betonar på 

hemsidor, i CSR-rapporter eller dylikt. Endast Zara nämner ekonomisk lönsamhet som en del av 

sitt CSR-arbete, men presenterar inte hur företaget skall vara lönsamt på lång sikt som en del av 

sitt CSR-arbete (Inditex, Annual Report, 2013).   

 

 H&M Gap Uniqlo Zara 

Ekonomi     

Redovisas lönsamhet på lång sikt? Nej Nej Nej Nja 

 

4.2.2 Miljö: Klimatpåverkan, biologisk mångfald, gifter 
 
H&M: H&M diskuterar i sin CSR-rapport och på hemsidan hur de aktivt arbetar för att minska 

deras negativa klimatpåverkan. I CSR-rapporten beskrivs mål som minskad energikonsumtion 

och koldioxidutsläpp. H&M menar sig även ta ansvar för sina leverantörers klimatpåverkan och 

redovisar hur de arbetar för att minska den. H&M beskriver hur de arbetar för att minska sitt 

avfall och ta vara på sina resurser och de beskriver sitt arbete för att minska vattenkonsumtionen. 

De beskriver vidare att de har en nolltolerans mot farliga gifter i produktionen och i produkterna. 

(H&M, Sustainability Report, 2013, ss. 51-75.) 

 

Dessa åtaganden och vad de innefattar presenteras även på hemsidan, dock inte i lika stor 

omfattning. På hemsidan presenteras även hur H&M arbetar med “Water Stewardship”, “About 

Tabell 2; Sammanfattning av ansvarsområdet ekonomi 
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H&M Concious Collection”, “Conscious Materials” och “Chemical Management” (H&M, 

Sustainability, 2014). Dessa fyra ämnen diskuteras i både CSR-rapporten och på hemsidan. 

Klimatpåverkan och gifter diskuteras både på hemsidan och i CSR-rapporten. Biologisk 

mångfald nämns varken på hemsidan eller i CSR-rapporten. 

 

Gap: Klimatpåverkan diskuteras både i rapporten och på hemsidan. I rapporten redovisas det 

klimatrelaterade arbetet i ett eget kapitel där fem mål lyfts fram. Det första målet är att lära sig 

att mäta och analysera företagets klimatpåverkan, både inom företaget och genom hela 

produktionsledet. Det andra målet är gällande minskad klimatpåverkan och energi konsumtion, 

målet från 2003 har företaget nått och målet för 2015 är företaget på god väg att nå skriver de. 

Det tredje målet är vattenrelaterat och det beskrivs att företaget har inlett sammarbeten med 

organisationer för att skapa en mer hållbar vattenkonsumtion. Det fjärde målet är avfall och 

minskningen av det och det femte målet är gällande produkterna och hur företaget ska lyckas 

sammanföra produkterna med ett hållbart tänk gällande design och produktionsprocessen. (Gap 

Inc, Social och Environmental Responsibility Report, 2013, s. 77.) 

 

Klimatpåverkan diskuteras tydligt samtidigt som gifter endast nämns och då avseende 

produktsäkerhet. Det är två meningar om att vissa kemikalier och gifter är farliga för både 

konsumenter och miljön och att Gap Inc därför har utvecklat en “Restricted Substance List” där 

det står att kemikalier och gifter inte får vara med i produktionen av kläderna. (Gap Inc, Social 

och Environmental Responsibility Report, 2013, s. 26). Biologisk mångfald nämns inte alls i 

rapporten. På Gap Incs hemsida står samma information som i rapporten, exempelvis redovisas 

alla mål. Informationen är dock mer kortfattad och enkel. (Gap Inc, Environment, 2014.) 

      

Uniqlo: Uniqlo tar upp ämnet miljö både i Fast Retailings CSR-rapport, på deras hemsida och på 

Uniqlos egna hemsida. I CSR-rapporten tar Fast Retailing upp farliga kemikalier i ingressen och 

betonar att det är en av deras viktigaste utmaningar att stoppa användningen i hela 

produktionsprocessen. Vidare presenteras arbetet för att minska energikonsumtionen, 

vattenkonsumtionen och vikten av att återanvända och återvinna material. Uniqlo säger sig ha en 

nolltolerans mot farliga utsläpp och tillsynen över produktionsledet och dess påverkan diskuteras 

ingående. (Fast Retailing, CSR Report, 2014, ss. 17-21.) 
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På Fast Retailings hemsida redovisas koncernens “Key Activities” vilka även går att läsa om i 

CSR rapporten och alla syftar till att förbättra produktionsprocessen, från råmaterial till en färdig 

produkt i hyllorna, ur ett miljöperspektiv. Förutom dessa nyckelaktiviteter lyfts fem andra 

punkter fram ackompanjerade av lika stora bilder. Dessa är minskad klimatpåverkan, 

produktåtervinning, framtidsexpansion av produktåtervinning, övervakande av leverantörer och 

fabriker samt nolltolerans av farliga kemikalier. (Fast Retailing, For the Environment, 2014). På 

Uniqlos egen hemsida finns en betoning på förbudet mot farliga kemikalier samt betoning på en 

miljöorganisation Uniqlo stödjer, som kämpar för att bevara och ta hand om naturområden i 

Japan. (Uniqlo, Environment, 2014.) Arbetet mot lägre klimatpåverkan och gifter presentera 

tydligt hos Uniqlo, biologisk mångfald finns det däremot ingen information om. 

 

Zara: Zara redovisar en miljöpolicy på sin hemsida och i Inditex årsrapport och hemsida nämns 

miljöperspektivet som ett viktigt perspektiv. På den egna hemsidan skriver Zara om 

miljöpolicyn, som innefattar några av de mål och åtgärder de har tagit inom ramen av koncernens 

miljöarbete, som samtliga är i direkt relation med butik och kunder. Dessa mål inkluderar att 

butikerna ska sänka sin energikonsumtion och sitt avfall samt återvinna mer, att företaget allt 

mer använder sig av ekologiska tyger samt ekologisk bomull. Även användning av biodiesel vid 

transporter tas upp. (Zara, Vårt Engagemang, 2014.) I Inditex årsrapport från 2013 är 

miljöperspektivet återkommande. Framförallt skrivs det mycket om ansvarsfullt användande av 

vatten, avlägsnande av farliga substanser, minskning av energikonsumtion och avfall. Att främja 

den biologiska mångfalden är något Inditex verkar lägga stor vikt vid och ägnar ett helt kapitel åt 

detta i sin årsrapport. Att skydda, konservera och utveckla arter och mångfald genom ett hållbart 

företagande skrivs det också mycket om. (Inditex, Annual Report, 2013, s. 48- 87). På Inditex 

hemsida diskuteras sex ämnen kopplat till miljö. Dessa är vatten, energi, biologisk mångfald, 

miljöeffektiva butiker, produktion och logistik. Informationen på hemsidan är den samma som i 

CSR-rapporten men mer kortfattad (Inditex, Environment, 2014). Minskad klimatpåverkan tas 

upp, arbetet för att främja den biologiska mångfalden likaså och avlägsnandet av gifter. 

Avlägsnandet av gifter tas inte upp lika tydligt och mycket som de andra två kriterierna. 
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 H&M Gap Uniqlo Zara 

Miljö     

Redovisas klimatpåverkan? Ja Ja Ja Ja 

Redovisas biologisk mångfald? Nej Nej Nej Ja 

Redovisas gifter? Ja Nja Ja Nja 

 

 
4.2.3 Socialt: Samhällspåverkan, produktansvar 
 

H&M: Samhällspåverkan omnämns i CSR-rapporten som ett av H&Ms åtaganden. Där beskrivs 

att positiv samhällspåverkan för dem handlar om att se till det bästa för alla platser de verkar på, 

från de städer där de har sina butiker till de städer och byar där produktionen sker. De menar att 

de vill att det ska finnas en vinst för alla inblandade i att vara en del av H&M, oavsett vem det är. 

(H&M, Sustainability Report, 2013, s. 76.) Det som rapporten skriver mest om på detta område 

är de investeringar H&M gör i gemensamma intressen de har med sina samarbetspartners och 

lokala områden de befinner sig i. Detta kan bland annat vara att skapa fler arbeten, bidra till 

utbildning av barn och bidra till att människor får tillgång till rent vatten. I rapporten betonar 

H&M sin egenstartade “H&M Conscious Foundation” som de beskriver som en oberoende och 

ideell organisation som ska stötta den lokala befolkningen där H&M eller dess samarbetspartners 

befinner sig. (H&M, Sustainability Report, 2013, s. 79-84.) Samhällspåverkan nämns även på 

H&Ms hemsida och på första sidan av hållbarhetsavdelningen på hemsidan är det två av de 

bilder med tillhörande rubriker som H&M har valt att lägga extra fokus på som är kopplat till 

samhällspåverkan, vatten och bomull (H&M, Sustainability, 2014). Vatten för arbetet att 

tillgången till rent vatten ska vara möjlig och bomull för arbetet att införa en produktion av 

ekologisk bomull istället, som både påverkar miljön och bomullodlarnas inkomst positivt (H&M, 

Cotton, 2014; H&M, Water, 2014). Det går även att läsa om deras sociala åtagande även om 

texten där är kortfattad jämfört med texten i rapporten (H&M, Strenghten Communities, 2014). 

                                          

Tabell 3; Sammanfattning av ansvarsområdet miljö 
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Produktansvar nämns under ett åtagande i rapporten. Här betonas framförallt att H&M jobbar 

aktivt för att erbjuda sina kunder hållbara produkter med material som inte är farliga för miljön 

eller kunden. Just ordet produktansvar nämns knappt och fokus ligger på hållbara material och 

produkter. (H&M, Sustainability Report, 2013, ss. 15-18.) Även på hemsidan ligger fokus på 

hållbara material och hur de underlättar för kunden att göra smarta val när de handlar. Det går 

även att läsa samma text de tar upp i rapporten, dock presenteras inte lika mycket information. 

(H&M, Sustainability, 2014; H&M; Sustainable materials, 2015.) 

 

Gap: Samhällspåverkan redovisas på Gap Incs hemsida. Här nämns främst den “cykel” de vill 

arbeta efter, en evig loop mellan anställda, konsumenter, aktieägare och samhället de verkar i. En 

tydlig betoning ligger på att få in unga i arbetslivet samt att stötta kvinnors företagande beskrivs 

även. (Gap Inc, Community, 2014.) I Gap Incs rapport finns en sektion där den eviga loopen de 

nämner på sin hemsida diskuteras mer utförligt och betonar vikten av investeringar i lokala 

intressen. Även här nämns fokus på unga och kvinnors företagande, dock är det investeringar i 

lokala intressen som får störst plats. (Gap Inc., Social and Environmental Responsibility Report, 

2011/2012, ss. 119-120). 

 

Angående produkter tar Gap Inc upp på sin hemsida att de har ett säkerhetsansvar gällande de 

produkter man säljer. Det kan exempelvis gälla vilka kemikalier som används till färgning och 

företaget betonar att de lägger stor vikt vid att följa säkerhets bestämmelser och liknande för att 

alltid ha kundens bästa i åtanke (Gap Inc, Product Safety, 2014). I rapporten ägnar Gap Inc en 

halv sida i sin 145 sidors långa rapport till produktsäkerhet och nämner då endast att de har hårda 

bestämmelser kring kemikalier i deras produkter samt en pågående granskning för att säkerställa 

produktsäkerheten. (Gap Inc., Social and Environmental Responsibility Report, 2011/2012, s. 

26.) 

 

Uniqlo: På Uniqlos egna hemsida presenteras diverse samhällsrelaterade arbeten; stöd till 

flyktingar, arbete med människor drabbade av naturkatastrofer, grundandet av socialt 

företagande och stipendier, utbildning och framtidstro till ungdomar är det fokus ligger på. Högst 

upp syns även en stor bild av invånare i Filippinerna som syftar till företagets arbete där efter en 

naturkatastrof 2014. (Uniqlo, CSR, 2014.) 
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Även på Fast Retailings hemsida lyfter företaget fram det samhällsrelaterade arbetet och här 

ligger fokus på olika samhällsrelaterade projekt Fast Retailing driver, framförallt betonas 

hjälparbeten efter naturkatastrofer och projekt för barns utbildning, hälsa och framtid. (Fast 

Retailing, For our Community, 2014).  I Fast Retailings CSR rapport ligger allra störst fokus på 

det sociala företagade som Uniqlo möjliggör genom “Grameen Clothing”. Ett projekt i 

Bangladesh presenteras där lokal befolkningen producerar och säljer produkterna och där all 

vinst går tillbaka in i verksamheten eller det lokala samhället. Vidare redovisas ett 

återanvändningsprojekt där kläder ges till dem som behöver dem mest samt ett ungdomsprojekt 

där en del av vinsten går till utbildningsmöjligheter för barn. (Fast Retailing, CSR Report, 2013, 

ss. 23-29.) 

 

Uniqlo beskriver även sitt produktansvar som viktigt och på Fast Retailings hemsida betonas det 

att säkerhetskontroller och kvalitetskontroller är något som ska vara en naturlig del, i hela 

produktionskedjan, hela tiden. Företaget jobbar aktivt för att minska kemikalie användningen i 

sina produkter och de betonar att en tredje part sköter granskningen, för att säkerställa kvalitet 

och objektivitet av kontrollerna. (Fast Retailing, Uniqlo’s Product and Safety Control System, 

2014.) En stor del av Fast Retailings CSR rapport ägnas åt produktansvar och produktsäkerhet. 

Även om deras fokus framförallt i detta avsnitt ligger på säkerhet för anställda och i fabriker 

nämner de att kvalitetsprodukter för dem handlar om en ansvarstagande produktionsprocess. 

(Fast Retailing, CSR Report, 2013, ss. 6-15.) På Uniqlos egen CSR hemsida hittar vi ingen 

information alls om produktansvar. Överlag presenteras lite om produktansvar utan istället mer 

om kvalitetsgranskningar. Gällande miljö lyfter de fram att de har stränga regler kring 

kemikalieanvändning. 

 

Zara: Samhällspåverkan och produktansvar redovisas i årsrapporten. Där redogörs vad de kallar 

för “Right to wear”. Under detta avsnitt innefattas något de allar för “Social to wear”, vilket 

syftar till investeringar i lokala kulturer där produktionen äger rum och resterande syftar till 

säkerheten och ansvaret Inditex har för de produkter de erbjuder. Gällande produktansvar ligger 

även fokus på en redovisning av de material som används och en analys kring dem. (Inditex, 

Annual Report, 2013, ss. 38-46). På Inditex hemsida ligger en större betoning på just produkter 
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och mycket av den information funnen här finns inte i rapporten. Här talas det bland annat om 

produktsäkerhet och noggranna kontroller, analys kring material, testning av produkter med 

mera. “Right to Wear” nämns även här, men inte lika framträdande som i årsrapporten. (Inditex, 

Products, 2014). På Zaras egen hemsida är det endast det som står beskrivet kring användandet 

av hållbarare material och ekologisk bomull som kan kopplas till produktansvar, samt den 

djurpolicy de applicerar som bland annat gör det förbjudet att använda sig av riktigt päls i 

produkter. (Zara, Vårt engagemang, 2014.) 

 

Samhällspåverkan benämns ytterligare i Inditex årsrapport. Där beskrivs att det primära med 

samhällsrelaterade projekt är att förbättra livskvalitén för människor, främst genom utbildning, 

social välfärd och humanitära insatser. Framförallt är det genom tre aktiviteter de tänker att detta 

mål ska uppnås. Den första är genom donationer till välgörande ändamål och organisationer, den 

andra är lokala investeringar i samhället, långsiktiga investeringar som ska vara gynnsamma för 

stödjandet av olika sociala aktiviteter. Den tredje är kommersiella initiativ, initiativ av social 

karaktär men som är direkt relaterade till bolagets verksamhet, som tillexempel orter där 

arbetarna i Inditex försörjningskedja bor. (Inditex, Annual Report, 2013, ss. 102-106). På Inditex 

hemsida redovisas sociala program som de investerat i och nyckelprojekt med tre huvudämnen; 

utbildning, social välfärd och humanitär hjälp. (Inditex, Community, 2014.) Investeringsarbetet i 

sociala program ges stort utrymme samtidigt som de tre huvudområdena för projekt får något 

mindre plats. På Zaras egna hemsida nämns ingenting om företagets samhällspåverkan. 

 

 H&M Gap Uniqlo Zara 

Socialt     

Redovisas samhällspåverkan? Ja Ja Ja Ja 

Redovisas produktansvar? Ja Nja Nja Ja 

 Tabell 4; Sammanfattning av ansvarsområdet socialt 
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4.2.4 Etiskt: Arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter 
 
H&M: På startsidan av H&Ms CSR-hemsida finns det 13 bilder med tillhörande rubriker där två 

av dessa är kopplade till arbetsförhållanden; löner och arbetsklimat (H&M, Sustainability, 2014). 

Under löner betonar man vikten av en rättvis lön som går att leva på till textilarbetarna och under 

arbetsförhållanden betonas H&M:s arbete att sätta en standard och följa upp det arbetsklimat 

arbetarna har i produktionsländerna (H&M, Fair Living Wage, 2015; H&M, Working 

Conditions, 2015). I CSR-rapporten finns ett helt kapitel döpt till “Be ethical”. Här tas både 

arbetsförhållanden upp och vikten av att ta hänsyn till mänskliga rättigheter. (H&M, 

Sustainability Report, 2013, s. 38). Fokus läggs framförallt på arbetet mot korruption och 

hänsynstagandet till mänskliga rättigheter (H&M, Sustainability Report, 2013, s. 41-46). H&M 

tar även upp vikten av att ha bra samarbetspartners och här betonas framförallt att textilindustrin 

påverkar de länder där produktionen sker både genom arbetsmöjligheter samt tillväxt i 

ekonomin. Därför har textilindustrin ett ansvar gentemot lokalbefolkningen, och detta ansvar 

underhåller H&M genom att välja leverantörer och partners som delar deras värderingar i lön och 

arbetsförhållanden, samt att H&M säger att de regelbundet utför kontroller (H&M, Sustainability 

Report, 2013, ss. 21-37). Fokus ligger mestadels på leverantörshantering där ett säkert 

arbetsklimat och löner ingår.  

Gap: Gap använder “mänskliga rättigheter” som ett samlingsnamn för både principer i linje med 

de mänskliga rättigheterna men även för arbetsförhållanden på Gap Incs hemsida. Det som 

betonas allra mest är relationen mellan företag och fabriker, arbetet emot slav- och barnarbete 

och säkra/brandsäkra fabriker. (Gap Inc., Human Rights, 2014). Två riktlinjer har skapats av Gap 

Inc gällande mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Den första är den “Human Rights 

Policy” som företaget instiftaed 2010. Policyn syftar till att lyfta fokus till att respektera och 

marknadsföra grundläggande mänskliga rättigheter genom alla företagsaspekter. Den andra, 

“Code of Vendor Conduct”, ämnar till att skydda arbetarnas rättigheter i de fabriker där Gap Inc 

producerar sina produkter. En grupp på cirka femtio anställda fokuserar endast på detta. (Gap 

Inc, Human rights policy and code of vendor conduct, 2014.) I rapporten är ett långt kapitel 

ämnat åt mänskliga rättigheter där informationen är näst intill identisk med det som står på 



32 

hemsidan, även om texten är längre. Betoningen ligger på både arbetsförhållanden och mänskliga 

rättigheter. (Gap Inc., Social and Environmental Responsibility Report, 2013, ss. 28-60.) 

 

Uniqlo: Säkra arbetsförhållanden tas upp på flera ställen på Fast Retailings hemsida. Under “For 

our Business Partners” betonas vikten av säkra fabriker, bra arbetsförhållanden samt 

arbetsplatsinspektioner och under “For our employees” benämns säkra arbetsplatser som viktigt 

(Fast Retailing, For our Business Partners, 2014; Fast Retailing; For our Employees, 2014). 

Även Fast Retailings “Code of Conduct” beskriver att alla leverantörer och partners ska följa 

denna policy. I policyn ingår bland annat förbud mot barn- och slavarbete, regler angående 

arbetstimmar och säkra arbetsförhållanden (Fast Retailing, Code of Conduct, 2014). 

 

I Fast Retailings CSR-rapport benämns arbetsförhållanden och där tas arbetsplatsinspektioner 

upp och företagets “Code of Conduct”, på ungefär en sida av CSR rapportens 43. (Fast Retailing, 

CSR Report, 2014, s. 13.) På Uniqlos egna CSR-hemsida benämns arbetsförhållanden och jobbet 

för att säkerställa goda sådana och vikten av starka och ansvarsfulla partners och leverantörer 

betonas extra tydligt här (Uniqlo, Business Partners and Employees). Mänskliga rättigheter 

benämns dock inte i varken i Fast Retailings CSR-rapport, på deras hemsida eller på Uniqlos 

hemsida.  

 

Zara: På Inditex hemsida deklarerar Inditex sin “Health and Safety Policy” som ämnar säkra 

arbetarnas säkerhet och välmående på arbetsplatsen (Inditex, Health and Safety Policy, 2014). 

Fokus ligger även på att tydliggöra hur viktigt det är att den satta standarden följs av leverantörer 

och samarbetspartners. Inditex “Code of Conduct ” beskrivs här, riktlinjer som bland annat 

innefattar förbud mot barnarbete, diskriminering, för långa arbetsdagar, för låg lön mm. 

Mänskliga rättigheter nämns dock inte här. (Inditex, Suppliers, 2014; Inditex, Code of Conduct, 

2014.) I Inditex årsrapport från 2014 skrivs det däremot om mänskliga rättigheter och Inditexs 

arbete för att förena dessa med företagande. Projekt för anställda (säkra arbetsförhållanden, en 

rättvis lön), leverantörer (arbete emot slav- och barnarbete) och den lokala gemenskapen 

(utbildning, hjälp vid katastrofer och andra nödsituationer) redovisas och arbetet för att skapa en 

strategi i linje med de mänskliga rättigheterna beskrivs utförligt (Inditex, Annual Report, 2014, s. 

52) 
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 H&M Gap Uniqlo Zara 

Etiskt     

Redovisas arbetsförhållanden? Ja Ja Ja Ja 

Redovisas mänskliga rättigheter? Ja Ja Nej Ja 

 

4.3 Sammanställning av tabeller 
 
Nedan följer en sammanställning av studiens alla tabeller samt en summering av resultaten. 
 
 

 H&M Gap Uniqlo Zara 

Ekonomi         

Redovisas Lönsamhet på lång 

sikt? 

Nej Nej Nej Nja 

Miljö         

Redovisas klimatpåverkan? Ja Ja Ja Ja 

Redovisas biologisk 

mångfald? 

Nej Nej Nej Ja 

Redovisas gifter? Ja Nja Ja Nja 

Socialt         

Redovisas samhällspåverkan? Ja Ja Ja Ja 

Redovisas produktansvar? Ja Nja Nja Ja 

Tabell 5; Sammanfattning av ansvarsområdet etiskt 
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Tabell 7; Summering av resultaten 

Etiskt         

Redovisas arbetsförhållanden? Ja Ja Ja Ja 

Redovisas mänskliga 

rättigheter? 

Ja Ja Nej Ja 

 
 
 

 
 Ja Nej Nja 

H&M 6 2 0 

Gap 4 2 2 

Uniqlo 4 3 1 

Zara 6 0 2 

 
 

 

Utifrån dessa tabeller framstår det som Zara är det företag som diskuterar eller i alla fall nämner 

mest underkriterier av EU-kommissionens definition av CSR. Både Zara och H&M har lika 

många ”Ja”, dock har Zara två ”Nja” där H&M har två ”Nej”.  Uniqlo och Gap har nämnt minst 

aspekter med fyra ”Ja” var. Gap har däremot två ”Nja” och två ”Nej” i kontrast till Uniqlo’s tre 

”Nej” och en ”Nja”. Uniqlo är således det företag som nämnt minst underkriterier av dessa 

perspektiv.   

 

5. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel redovisas den analys samt den diskussion som skapats genom att se den insamlade 

empirin genom den teoretiska referensramen. 

 

Tabell 6; Sammanställning av de fyra ansvarsområdenas tabeller 
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5.1 Imitationsteorin 
 
Samtliga företag menar sig vara förebilder och föregångare gällande socialt ansvar och var 

relativt samtida med att presentera sitt CSR-arbete. H&M var först 2002, följt av Gap 2003 och 

sedan kom Zara och Uniqlo, 2005 respektive 2006 vilket skulle kunna tyda på viss imitation på 

detta område. Att Uniqlo, som är den minsta aktören, är det företag som har med minst antal 

aspekter samt var sist ut med att presentera sitt CSR-arbete skulle kunna tyda på imitation 

grundad på information där de större företagen går före och följs av de mindre. Detta skulle 

kunna kopplas samman med legitimitetsteorin där företaget agerar för att säkra företagets 

legitimitet. H&M har flest butiker av de undersökta företagen vilket skulle kunna göra att de ses 

som något av en marknadsledare i andras ögon vilket även skulle kunna tala för imitation 

baserad på information. 

 

Då H&M, Zara och Gap är de största aktörerna på marknaden skulle det kunna tyda på imitation 

baserad på konkurrens, rivalitet och risk mellan dem. Detta skulle kunna förklara varför de också 

började presentera hur de arbetar med CSR då det är möjligt att övriga företag imiterade de som 

var först ut för att minska risken för kritik från intressenter. 

 

Samtidigt har de andra företagen inte har valt att presentera sitt sociala ansvar på samma sätt som 

H&M. Varje företag har istället sitt unika sätt att presentera sitt CSR-arbete vilket skulle kunna 

tala emot att H&M är en trendsättare som imiterats, även om det inte nödvändigtvis behöver 

tolkas så. Detta då imitation inte nödvändigtvis behöver innebära att allt sker på samma sätt, utan 

att inspiration från H&M (i detta fall) är initialt till formeringen av ett ramverk för respektive 

företag. Vilket perspektiv som var avgörande för beslutsprocessen är dock omöjligt att avgöra 

utifrån resultatet och kan säkert variera mellan företagen. Det skulle krävas intervjuer med 

beslutsfattarna och mer information för att kunna göra en riktig analys. 

 

5.2 Intressenter och legitimitet 
 
Inget av de undersökta företagen lyckas få med samtliga aspekter av CSR som finns med i EU- 

kommissionens definition av begreppet. Dessutom finns det variation i vad de olika företagen 

väljer att skriva mer eller mindre om. Det enda övergripande perspektivet som inte något företag 
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lyckas få med på ett tillfredsställande sätt är det ekonomiska perspektivet. Endast Zara nämner 

ekonomi kopplat till CSR, dock presenterar Zara sitt CSR-arbete i årsrapporten vilket förklarar 

varför ekonomi nämns och skulle kunna tyda på att det inte hade nämnts alls om CSR-arbetet 

hade presenterats separat. Sammantaget visar detta på att den ekonomiska aspekten inte verkar 

anses så viktig att betona i CSR-arbetet för något av de valda företagen. Detta skulle kunna 

förklaras utifrån intressentteorin om man gör antagandet att företagens CSR-rapporter främst är 

riktade till kunder och diverse ideella organisationer eller liknande.  Dessa är förmodligen mer 

intresserade än andra intressenter av vad företaget bidrar med till samhället än hur ekonomiskt 

lönsamma de är. De som är mer intresserade av att se hur företag agerar och tänker ekonomiskt 

kanske skulle kunna gå till företagens årsrapporter i första hand, snarare än CSR-rapporterna. 

Man skulle dessutom kunna tro att det är enklare för en konsument att se hur avlägsnandet av ett 

giftigt ämne i produktionen eller förbjudandet av barnarbete bidrar på ett positivt sätt till 

samhället, än den ekonomiska lönsamheten av ett företag. Eftersom moralisk legitimitet inte 

grundar sig på vad som gynnar företaget utan på vad som är rätt sak att göra kan det tänkas att 

företagen väljer att betona sådant som ger en moralisk legitimitet. Då synen på vad som är rätt 

sak att göra inte nödvändigtvis är kopplad till företagets långsiktiga ekonomiska intressen kan 

det vara så att företagen väljer att betona sådant som är tydligare kopplat till dessa intressenters 

uppfattningar om vad som är ett moraliskt rätt agerande. 

 

När det gäller miljöperspektivet är det tydligt att alla företag ser det som viktigt att betona att de 

är medvetna om sin miljöpåverkan. Att företagen aktivt motarbetar negativ klimatpåverkan 

betonar samtliga och det är också det som alla företag ger mest utrymme utifrån 

miljöperspektivet. Även här skulle det kunna förklaras utifrån intressentperspektivet då 

klimatpåverkan är dagsaktuellt och ett ämne som engagerar många i dagens samhälle. Troligen 

mer än vad bekämpandet av gifter gör, och definitivt mer än vad arbetet för en ökad biologisk 

mångfald gör. Skillnaderna i betoning mellan företagen kan bero dels på olika uppfattningar av 

vad som anses viktigt hos intressenterna, men även utifrån vad företagen anser skulle gynna dem 

mest att skriva om. De flesta som läser deras rapporter gör det nog inte utifrån en mall där de 

undersöker huruvida de får med samtliga punkter och perspektiv. Det finns då en möjlighet för 

företag att ha en större påverkan eftersom bilden intressenterna får påverkas mer av vad och hur 

företag lyfter fram något, snarare än vad de utelämnar. Dock blir det problematiskt när en 
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intressent upplever att det saknas information kring ett specifikt ämne eller perspektiv, 

exempelvis när en miljöorganisation uppmärksammar att ett företag brister på någon punkt. När 

de sociala uppfattningarna inte tillmötesgås från företaget uppstår en legitimitetsbrist som till slut 

även kan spilla över på andra intressenter. Då måste företaget tillmötesgå intressenterna igen för 

att ha någon möjlighet att återfå sin legitimitet. Att vissa perspektiv således lyfts fram av vissa 

företag men inte av andra skulle således kunna påverkas av företagets historia gällande skandaler 

samt det specifika företagets unika intressenter och dess påverkan. Att gå in djupare mer 

specifikt på varje företags historia och dess intressenter är dock för omfattande för att kunna 

redogöras för i denna studie. Däremot skulle det kunna vara av intresse för framtida forskning för 

att se eventuella samband mellan företags anpassning av sin betoning i CSR-rapporter och 

intressenters specifika normer och värderingar. 

 

5.3 Övrig analys 
 

EU-kommissionens sociala och etiska perspektiv av CSR är de områden där flest företag uppnår 

kriterierna. Samtliga företag betonar samhällspåverkan och i alla fall nämner produktansvar på 

något sätt även om Gap & Uniqlo inte gör det på ett fullt tillmötesgående sätt. Gällande det 

etiska perspektivet betonar samtliga företag vikten av bra arbetsförhållanden och alla företag 

förutom Uniqlo diskuterar dessutom mänskliga rättigheter. Det etiska perspektivet är således det 

perspektiv som de flesta uppnår kriterierna fullt ut, medan det sociala perspektivet är det enda 

där alla företag i alla fall nämner de olika kriterierna. 

 

Att det är just etiska och sociala frågor som betonas så mycket av samtliga företag skulle dels 

kunna bero på imitation men även på företagens önskan att bibehålla sin legitimitet hos sina 

intressenter. Troligen är det en kombination av dessa teorier som förklarar varför just dessa 

perspektiv betonas så starkt hos samtliga företag. De skillnader som ändå finns är svårförklarade, 

men skulle kunna bero på olika bedömningar av vad som är viktigt att betona för företagens 

intressenter. Kulturella skillnader i normer och värderingar skulle kunna vara en möjlig 

förklaring till detta. Det skulle i så fall kunna kopplas till att olika dimensioner och aspekter är 

viktiga i olika länder, vilket påverkar vad som krävs av ett företag för att anses legitimt och möta 

intressenternas krav. Men för att kunna fastställa eventuella kulturella skillnader gällande detta 



38 

skulle kräva djupgående undersökningar gällande kulturella skillnader på detaljnivå för att se om 

skillnaderna verkligen återfinns i kulturen. Då det finns alternativa förklaringar som är rimliga 

kan man inte anta att de kulturella skillnaderna är den enda förklaringen. Det skulle kunna vara 

på grund av avvägningar i olika intressekonflikter mellan olika intressenter. Olika kulturers 

påverkan på detta område är således ett intressant ämne för framtida forskning att studera. 

 

Att både Gap och Uniqlo inte betonar produktansvar så mycket skulle kunna bero på en 

övervägning där aktieägarnas vinstintresse fått gå före exempelvis kunders intresse i ett tydligt 

produktansvar. Att det etiska och det sociala perspektivet ändå betonas mest är ganska naturligt 

då de rent subjektivt antagligen är de ämnen som naturligt kopplas till CSR jämfört med 

exempelvis det ekonomiska perspektivet. 

 

Även om det finns skillnader i betoning mellan företagen så är dessa ändå relativt små. 

Skillnaderna gäller ofta specifika detaljer och kriterier inom respektive perspektiv där det, enligt 

vår uppfattning, inte kan dras för långtgående slutsatser. Likheterna är desto fler och tydligare då 

de återfinns i de stora dragen, snarare än i de små detaljerna. En intressant likhet är att många 

företag betonar socialt ansvarstagande som något som är sammankopplat med vinst för företaget. 

Exempelvis betonar H&M sin Conscious Collection mer än övriga åtaganden. Det är ett åtagande 

som kan tänkas tillmötesgå både kunder, diverse NGO:s (Non-governmental organizations) men 

även aktieägare et cetera. Uniqlo har sitt helägda dotterföretag där vinsten går till goda ändamål 

men där de även kan ta vara på stordriftsfördelar i produktionen som tillgodoser aktieägarnas 

intressen. På detta sätt försöker företagen kombinera olika intressen. Detta får också ofta mer 

utrymme än andra åtaganden, vilket tyder på att det är någonting företagen vill betona och lyfta 

fram särskilt. Det går inte heller att utesluta att vinstintresset är en stark drivkraft här och att 

företagen därför betonar som de gör. Men att agera utifrån sitt vinstintresse vinner man ingen 

moraliskt legitimitet på, tvärt om, vilket talar emot det. 

 

Att samtliga företag analyserats utifrån EU-kommissionens definition av CSR har givetvis fått 

konsekvenser. Somlig information har säkerligen fallit utanför ramarna för denna definition och 

därmed kan resultatet inte fullt ut beskriva verkligheten. Beskrivningen av vad som betonas blir 

därmed en aning skevt och kan säkert kompletteras med andra perspektiv. Om ett företag utgår i 
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från ett specifikt ramverk för sin CSR-rapportering och ett annat företag utgår från ett annat 

ramverk kan det göra att betoningen varierar mellan företagen. Slutsatserna kring vad som 

betonas skulle alltså kunna vara annorlunda om studien hade en annan utgångspunkt. Detta 

försvårar givetvis för jämförelse mellan olika företag. Detta skulle kunna innebära att ett företag 

som får ett dåligt resultat i denna studie, exempelvis Uniqlo, skulle kunna få ett bättre resultat i 

en annan studie som utgår från andra premisser.  

 

Det som dock ändå kan sägas är att det viktiga att betona inte verkar vara exakt vad som 

företaget gör, utan snarare att visa att företaget gör bra saker. I alla fall tyder det faktum att inget 

företag fick “ja” för samtliga underkriterier på det. Det är inte svårt att tänka sig att uppfylla 

samtliga underkriterier, allt som krävs är att nämna hur och varför man jobbar med det. Ändå 

fick många företag “nja” vilket tyder på att de gärna säger sig stå för någonting, men inte går in 

djupare på hur de faktiskt jobbar med ämnet, samt “nej” för att de inte nämnt ämnet alls. Det är 

möjligt att en liknande fördelning av totala “ja”, “nej” och “nja” skulle gälla även om ett annat 

ramverk används som utgångspunkt då företagen enkelt kan nämna olika policys och dylikt, men 

har svårare för att redogöra för hur man verkligen arbetar med en fråga. Det viktiga verkar 

således inte vara exakt vad företaget gör, utan hur intressenterna uppfattar företagets beteende 

och legitimitet, det vill säga deras image.   

 
6. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel redogörs för uppsatsens slutsats och en tillbakakoppling till uppsatsens 

frågeställning samt syfte. 

 

6.1 Detta kom vi fram till  
 

Vad H&M, Gap, Uniqlo och Zara betonar i sina CSR-arbeten är främst de etiska och sociala 

perspektiven. Huvudsakligen är det de delar där olika intressenters intressen kan kombineras som 

lyfts fram. Troligen beror detta på en vilja hos företagen att verka legitima hos alla intressenter 

och inte bara hos en specifik grupp. Det ekonomiska perspektivet är minst redovisat hos samtliga 
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företag, förmodligen beror detta på att den information gällande ekonomi presenteras i andra 

forum som till exempel finansiella redovisningar. Om studien inte enbart skulle ha innefattat det 

ekonomiska perspektivet definierat som lönsamhet på lång sikt, samt även innefattat 

datainsamling från finansiella rapporter, är det möjligt att resultatet skulle ha sett annorlunda ut.  

Både skillnader och likheter påvisades mellan företagen och deras CSR-redovisning men det är 

tydligt att likheterna är fler än skillnaderna. Främst finner vi skillnader i de underkriterier som 

finns i EU-kommissionens definition av begreppet CSR. Inget företag får med alla dessa 

underkriterier och vad som prioriteras varierar mellan företagen. Exempelvis är det spridda svar 

gällande gifter, biologisk mångfald, produktansvar och mänskliga rättigheter. De övergripande 

likheterna som finns kan förklaras både genom imitation baserad på information och på imitation 

baserad på rivalitet, konkurrens och risk samt utifrån moralisk legitimitet. Det är dock viktigt att 

inse att dessa slutsatser är färgade av ett visst synsätt. Om företagen hade undersökts utifrån 

andra riktlinjer hade kanske resultatet varit ett annat. Glasögonen som resultaten analyseras 

genom har påverkan.  

 

Samtliga företag redovisar olika mängder material och det är inte alltid det företag med mest 

material som faktiskt tar upp flest underkriterier. Gap Incs presenterade sitt CSR-arbete i störst 

omfattning, men är ändå inte de som tar upp flest underkriterier. Att företagen redovisar sitt 

CSR-arbete utförligt och estetiskt inbjudande kan på ytan ge ett seriöst intryck. Men det är också 

viktigt att djupare analysera innehållet för att se om företagen verkligen håller vad de utlovar. Att 

bevara sin legitimitet hos alla intressenter verkar vara en ständigt strävan för företagen. Intrycket 

man får är att det värsta som kan hända ett företag är att företaget mister sin legitimitet och inte 

tillfredsställer intressenternas intressen så att de därmed förlorar sin image. Därför verkar det 

som att företagen gör allt för att släcka andras bränder när det egentligen handlar om att inte 

bränna sin egen image.  

 

6.2 Förslag på framtida forskning 
 
Eventuellt kan framtida forskning gå djupare in på hur kulturella skillnader påverkar vad företag 

väljer att betona från sina CSR-arbeten. Detta skulle kunna ge en ännu djupare förståelse för 

ämnet. Att även forska kring hur olika intressenters specifika normer och värderingar påverkar 
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företag och vad de väljer att lyfta fram kan också vara intressant för framtida forskning. Att titta 

på olika grupper av konsumenter, samarbetspartners, aktieägares mm. och deras syn på CSR och 

sedan jämföra det med företags agerande skulle ge en fördjupad förståelse för ämnet. Att jämföra 

intressenternas svar med beslutsfattarnas motiveringar bakom specifika beslut skulle kunna öka 

kunskapen ytterligare. Kanske skulle det även kunna göra det mer konkret vad det är som 

faktiskt påverkar beslutsfattare i deras beslutsfattande.  
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