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ABSTRACT 
Seljeseth, S. 2015. Hållbart företagande inom modeindustrin. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatsserie, Uppsala universitet.   
 
Syfte med uppsatsen är att undersöka vilka svårigheter svenska modeföretag kan möta vid 
implementering av CSR i sin värdekedja.  Undersökningen grundar sig på svenska modeföretag som 
har sin produktion förlagd utomlands. Intervjuer med representanter från Lindex och Indiska har 
genomförts för att få konkreta exempel, samt intervjuer med tre svenska organisationer som är aktiva 
inom CSR frågor. För att få svar på syftet har tre aspekter undersökts. Varför och hur modeföretag 
inför hållbarhetsstrategier i sin verksamhet, om de kan leva upp till sina hållbarhetsmål och om de inte 
kan leva upp till målen, varför. Resultatet över vilka svårigheter som modeföretag kan stöta på grundar 
sig främst på strukturella problem i det aktuella produktionslandet. Avsaknaden av transpararens 
försvårar kontroller av fabrikernas arbete med uppförandekoder. Ju längre bak i värdekedjan man vill 
kontrollera desto svårare blir det. Lön, diskriminering, mänskliga rättigheter är frågor som företag har 
svårt att påverka då det är frågor som ligger hos staten. Svenska modeföretag har kommit en lång bit i 
sitt ansvarstagande men det finns mycket kvar att göra för att övervinna de svårigheter som ligger i 
vägen för implementeringen av hållbarhet. 
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1. INLEDNING 
 
Hållbar utveckling1 är ett begrepp som har fått ökad betydelse och spridning de 
senaste decennierna. Förskjutningar av värderingar i samhället, från materiella till mer 
immateriella värden, har bidragit till att det idag ses som normativt att även företag 
ska införa hållbarhet i sin verksamhet. Därav har hållbarhetsfrågor fått större 
betydelse inom näringslivet och handeln (Löhman & Steinholtz, 2003). Många 
företag använder sig av ett begrepp som kallas CSR vilket står för Corporative Social 
Responsibility och översätts till svenska som företagsansvar. Det innebär att företag 
ska ta ett socialt ansvar för samhället och miljön. I och med ett ökat fokus på en 
hållbar utveckling är det många företag som benämner sitt CSR arbete som 
hållbarhetsarbete. Vilket då innefattar ekologiskt, ekonomiskt och socialt arbete 
(Risberg, 2013, s. 4-6). I fortsättningen kommer dessa begrepp att användas 
kompatibelt. EU har definierat CSR som företagens ansvar för den egna 
verksamhetens konsekvenser för samhället. En förutsättning för detta är att tillämplig 
lagstiftning och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter följs. För att till fullo 
ta sitt sociala ansvar bör företagen införa en process som innebär att de tillsammans 
med sina intressenter ser till att socialt ansvarstagande, miljötänkande, etik, respekt 
för mänskliga rättigheter och ett konsumentperspektiv genomsyrar företagets 
verksamhet och kärnstrategi. (Europeiska kommissionen, 2011). 
 Modeindustrin var tidig med att införa CSR och hållbarhetsfrågor i sin 
verksamhet. En ökad insyn över förhållandena i fabrikerna, som visade på dåliga 
förhållanden och miljöförstörande processer, gjorde att företagen insåg vikten av att 
arbeta med dessa frågor. De började arbeta med uppförandekoder och undersöka hur 
varorna tillverkades och med att förbättra förhållandena i fabrikerna (Maria Sandow).  
 Även om det blivit mer medvetenhet över vilka påverkningar produktionen inom 
modeindustrin har på klimatet så har konsumtionen inte minskat, snarare ökat (Blom 
& Frisk, 2013, s. 6). Den ökande konsumtionen har därav ökat relevansen av 
modeföretagens hållbarhetsarbete (Elin Lydahl).  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Löhman & Steinholtz (2003) säger att det kommer bli viktigare att kunna förklara 
varför och hur företag skapar sina hållbara värden snarare än att de skapar hållbara 
värden. Jag vill därför undersöka varför och hur Indiska och Lindex skapar en hållbar 
värdekedja och på så vis även få insikt i vilka problem svenska modeföretag kan stöta 
på i deras arbete för en hållbar verksamhet.  Syftet med denna uppsats är alltså att 
analysera vilka svårigheter ett svenskt företag inom modeindustrin möter vid 
implementering av hållbara strategier i sin verksamhet. 
 För att svara på syftet kommer nedanstående frågeställningar att undersökas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hållbar utvecklig är ett begrepp som omfattar tre dimensioner. Det är ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt. Dessa tre aspekter måste samspela och stödja varandra för att samhället ska utvecklas 
hållbart. (FN, 2012) 
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• Varför och hur skapar svenska modeföretag sina hållbara värden? 
• Lever företagen upp till sina hållbarhetsmål?  
• Om inte, varför? 
 
1.2 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till att endast behandla modeindustrin och riktar sig till svenska 
modeföretags arbete med CSR-frågor för att skapa en hållbar verksamhet. För att få 
en tydlig bild av svenska företags svårigheter att påverka den globala marknaden 
kommer intervjuer med en respondent från Indiska och en från Lindex att 
genomföras. Studien riktar sig endast till företag som bedriver produktion utomlands.  
 
1.3 Disposition 
Första delen av studien presenterar det teoretiska ramverk som kommer att användas 
för analys av resultaten. Teorierna presenterar CSR begreppet, varför CSR-strategier 
har fått ökad betydelse hos företag, hur modeföretag implementerar CSR i sin 
värdekedja samt vilka svårigheter företag kan möta vid implementering. Nästa del av 
uppsatsen presenterar metoden som har använts och varit mest lämpad för att kunna 
svara på studiens syfte. En introduktion till de personer som har blivit intervjuade 
kommer också att presenteras. Sedan presenterar två svenska modeföretag, Indiska 
och Lindex, dessa kommer att fungera som exempel i analysen för att konkretisera 
studien. I nästa del analyseras varför och hur Indiska och Lindex implementerar CSR 
i sin värdekedja med stöd från teorierna och andra källor och även vilka svårigheter 
företagen stött på samt hur de arbetar med att övervinna dessa svårigheter. I sista 
delen presenteras slutsatser utifrån syfte och frågeställning.  
 
2. TEORETISKT RAMVERK 
 
Detta avsnitt kommer att fungera som ett teoretiskt ramverk för uppsatsens analys. 
Nedan presenteras en teori om CSR begreppets komplexa sammansättning. Denna del 
kommer att redogöra för vad det innebär för företag att ta ansvar i företagets 
verksamhet. Grunden kommer att ligga i Carrolls (1991) CSR pyramid men även 
andra åsikter om begreppet CSR kommer att beaktas. Sedan kommer en redogörelse 
om varför det har blivit viktigare för företag att införa hållbara strategier i sin 
verksamhet. Nästa del presenterar modeindustrins värdekedja och redogör för hur 
modeföretag implementerar CSR frågor i sin verksamhet. Den sista delen redogör för 
vilka svårigheter företag kan stöta på vid implementering av uppförandekoder och 
CSR-strategier samt hur dessa svårigheter kan motarbetas. I analysen kommer sedan 
dessa teorier fungera som stöd för det arbete som svenska modeföretag gör kring 
hållbarhet och CSR frågor.  
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2.1 Carrolls CSR pyramid 
Keith Davis (1960, refererad i Carroll, 1991) anser att företags sociala ansvarstagande 
innebär att företags beslut och handlingar bör ta hänsyn till lite mer än företagets 
intressen och ekonomiska vinst. Carroll (1991) hävdar däremot att företag måste ta 
hänsyn till fyra olika CSR aspekter för att skapa en bra grund i samhället. Carrolls 
(1991) fyra aspekter kan ses som en pyramid med ekonomin som bas. Pyramiden 
presenteras nedan. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Carrolls CSR pyramid 
Källa: Carroll, A. B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: towards the 
 moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34 (4), s. 42. 
 
Ekonomin finns som en bas i pyramiden då det historiskt sett är därför företag har 
bildats. Företag har alltid varit en självklar ekonomisk grund i samhället. Carroll anser 
att det fortfarande är det ekonomiska drivet som ligger till grund för företags 
verksamhet och även för deras CSR strategier då det är grunden för att ett företag ska 
fungera. Det är alltså viktigt att bedriva företag på så sätt att de kan få ut största 
möjliga vinst och vara starka konkurrensmässigt, men inte på bekostnad av samhällets 
välstånd (Carroll, 1991). Parallellt finns det teorier som anser att CSR arbete i sig 
ökar konkurrenskraften hos företag. Något som kan legitimera ett minskat fokus på 
den ekonomiska aspekten och ett ökat fokus på de sociala och ekologiska aspekterna. 
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Bättre förhållanden i verksamheten och ett ökat miljöfokus kommer i slutändan att ge 
en mer långsiktig vinst för företaget. Detta redovisas bland annat i nästa teoridel av 
Löhman & Steinholtz (2003). 
 I andra steget i pyramiden redogör Carroll (1991) för det rättsliga ansvaret. För 
att bedriva ett företag måste man följa de lagar och regler som staten fastställt. I de 
lagar och regler som staten fastställer finns det ofta etiska ramverk som företag måste 
följa.  
 Det tredje steget i pyramiden kallar Carroll (1991) etiskt ansvarstagande. I det 
rättliga ansvaret finns det som sagt lagstadgade etiska normer. Olika länder har mer 
eller mindre etik i sina lagar. Detta steg syftar därför snarare på de aktiviteter och 
förbud som företag bör ta hänsyn till enligt samhället men som inte är lagstadgande. 
Det etiska ansvaret är en grund av de normer och standarder som efterfrågas av 
konsumenter, anställda, aktieägare och samhället. Man kan säga att ett etiskt ansvar 
kan ses som ett anammande av nya normer och värden som samhället kräver att 
företag ska ta på sig, även om dessa inte är lagstadgade (Carroll, 1991). Detta har lett 
till att det etiska ansvaret företag bör ta hänsyn till ofta är vagt definierat och 
förändras snabbt i samhället, vilket gör det svårt för företag att ta på sig detta ansvar. 
(Lantos 2001). 
 Det översta steget i pyramiden kallar Carroll (1991) det filantropiska ansvaret. 
Detta steg innefattar de handlingar som företag tar för att förbättra samhället. 
Skillnaden mellan det etiska och filantropiska ansvaret är att det filantropiska inte är 
handlingar som företag förväntas ta. Det är när företag går utanför företagets påverkan 
och gränser för att förbättra samhället. Man kan säga att det filantropiska ansvaret är 
mer frivilligt men samhället har ändå en förhoppning om att företag ska bidra till 
samhället. Ett filantropiskt ansvar är väldigt eftertraktat och uppskattat men det är inte 
lika viktigt som de andra tre ansvarsområdena (Carroll, 1991). 
 Även om ansvarsområdena behandlats separat i pyramiden påpekar Carroll 
(1991) att de ska ses som en helhet för grunden av CSR. Det finns dock en spänning 
mellan de olika ansvarsområdena och starkast är det mellan det ekonomiska och det 
etiska och filantropiska ansvaret. För att ett företags CSR arbete ska bli fullständigt 
måste alla komponenter tillfredsställas. I likhet med ett hållbart företagande där alla 
aspekter av hållbarhet måste tillgodoses för att företaget och samhället ska utvecklas 
hållbart.  
 Lantos (2001) ställer sig bakom Carrols fyra grundpelare av CSR. Han för dock 
en diskussion kring legitimiteten av de översta stegen av pyramiden. Han anser att 
begreppet CSR är otydligt och har oklara gränser på grund av den etiska och 
filantropiska delen av begreppet. Lantos (2001) påpekar den etiska aspektens 
otydlighet i och med att det till största delen är samhället som definierar det 
ansvarsområdet och att samhällets värderingar kan förändras snabbt. Lantos (2001) 
tillför även en till aspekt av CSR till diskussionen om etiskt och filantropiskt CSR, 
något han kallar strategiskt CSR. Det är kring dessa tre begrepp han anser att 
kontroversen kring CSR ligger. Lantos anser att det etiska ansvaret är obligatoriskt 
medan det filantropiska bör begränsas och att företag bör lägga mer fokus på det 
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strategiska ansvaret. Strategiskt CSR innebär, i likhet med det filantropiska ansvaret, 
att man ska ta ansvar utöver vad som förväntas av samhället dock ska det finnas en 
framtida vinst för företaget med strategin. Lantos särskiljer det filantropiska och 
strategiska CSR-arbetet genom att poängtera att det filantropiska innebär att det finns 
ett intresse att göra något bra för samhället utan att tänka på företagets utkomst eller 
vinst. Men om företag istället skulle använda sig av samma strategi för att förstärka 
företagets varumärke kallar han det strategiskt CSR. Något som han då anser är 
legitimerat då det gynnar företaget (Lantos, 2001).   
 Milton Friedman (refererad i Carroll, 1991) är en av de största motståndarna till 
företags CSR arbete. Han anser att företags främsta uppgift är att maximera vinsten 
inom företaget för att gynna ägare och aktieägare. Han anser inte att frågor som rör 
etik och samhället är något som företag bör syssla med. Dock motsäger han sig lite då 
han även säger att ett företags uppgift är att göra så stor vinst som möjligt men 
samtidigt anpassa sig till samhällets grundregler, både rättsliga och etiska regler 
(Friedman, 1970, refererad i Carroll, 1991). Detta uttalande tar upp tre av de stegen 
som Carroll (1991) tar upp som är en grund för CSR arbete och Friedman har bara 
lämnat ut det filantropiska ansvaret. Detta innebär att han på ett sätt också anser att 
företag har ett större ansvar än att tjäna pengar men att han möjligtvis har en mer 
vinstdrivande utgångspunkt. Med hänseende till detta bör Friedman även kunna ställa 
sig bakom Lantos diskussion kring strategiskt CSR. Albert Carr (1996, refererad i 
Lantos, 2001) är också en stark motståndare till företags CSR arbete. Han anser att 
företagets enda ansvar är att skapa en vinst inom de rättsliga lagarna. Han bortser där 
från allt annat ansvar än för företaget att skapa maximal vinst. 
 I uppsatsen kommer CSR-arbete att behandlas som något positivt för samhället 
och företagen samt som något företag bör arbeta med. En diskussion kring svenska 
modeföretags CSR-strategier i förhållande Carrols (1991) CSR-pyramid, men även i 
förhållande till Lantos (2001) resonemang kring strategiskt, etiskt och filantropiskt 
CSR, kommer att behandlas.  
 
2.2 Varför har CSR strategier fått ökad betydelse? 
Löhman & Steinholtz (2003) hävdar att framväxten av CSR beror på att företag har en 
större betydelse i samhället idag, vilket innebär att de även har ett större ansvar.  Även 
det faktum att företag i större grad bedriver verksamhet, exempelvis produktion, i 
andra delar av världen, som ofta har en lägre utvecklingsnivå än det land det aktuella 
företaget är förlagt i, medför att det finns förväntningar på företag att bedriva sin 
verksamhet med ansvar även för produktionslandet.  Även framväxten och den 
ökande betydelsen av immateriella värden, som kunskap, värderingar och etik i 
samhället är enligt Löhman & Steinholtz (2003) en av drivkrafterna bakom CSR. 
 Det finns många argument till varför införandet av CSR kan stärka företag och 
varför det har blivit viktigare att införa. Löhman & Steinholtz (2003) diskuterar hur 
CSR-frågor kan stärka ett företags verksamhet. De hävdar att CSR och 
marknadsföring som visar på företagets sociala ansvar är stärkande för företagets 
verksamhet. De anser att med en ökande konkurrens behövs det mjukare värden, 
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något som differentierar företag från konkurrenter. De ser alltså CSR som en 
konkurrensfördel genom att det skapar en större lojalitet hos företagets intressenter. 
CSR-strategier kan även medföra lägre kostnader, ökad försäljning, effektivare 
produktion, ökad utvecklingskvalitet, lägre kreditkostnader och mindre risker för 
företaget (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 Werther & Chandler (2006) argumenterar för CSR-frågornas relevans då alla steg 
i ett företags värdekedja influeras av CSR. Konsumenter, leverantörer, anställda, 
investerare och oberoende organisationer vill alla relateras till företag de kan lita på 
och som arbetar med sociala och hållbara strategier. Perry & Towers (2009) ser det 
som en blandning av affärsnytta och det normativa som är grunden för ett företags 
motivering till att införa CSR-frågor i sin verksamhet. Werther & Chandler anser att 
de vinnande företagen kommer att vara de som kan vara vinstdrivande samtidigt som 
de har en stor social värdering. De hävdar också att CSR som en strategi hos företag 
har blivit mer relevant idag på grund av fyra trender, trender som man ser kommer att 
fortsätta öka (Werther & Chandler, 2006). 
 Den första trenden de redogör för är att det blivit ett ökat välstånd i vissa 
länder. Detta leder till att konsumenter har ett bättre ekonomiskt kapital och har därför 
råd att välja vilka produkter de vill köpa, och de handlar troligen mest från ett 
varumärke de litar på. Ett ökat globalt välstånd kommer att göra CSR ännu mer 
betydande i framtiden (Werther & Chandler, 2006). 
 Den andra trenden Werther & Chandler (2006) tar upp är att samhället idag har 
förändrade sociala förväntningar. Konsumenter i ett utvecklat samhälle förväntar sig 
mer från de företag de väljer att handla produkter från.  

Den tredje trenden de tar upp är att globaliseringen och fria flöden av information 
har ökat relevansen för CSR hos företag. Den ökande mediala påverkan har gjort att 
företags misstag snabbt kommer ut till allmänheten. Många modeföretag har haft 
mycket medial uppmärksamhet de senaste åren, bland annat har deras etik och 
hållbarhet ifrågasatts. Samhället har därför ökade förväntningar på företagen att 
förbättra dessa områden. Detta kan enligt Werther & Chandler (2006) ha påskyndat 
modeföretags ledning till att införa CSR-frågor i sin verksamhet. För att få tillbaka 
och skapa ett starkare förtroende till sina kunder. Detta är även en faktor som Löhman 
& Steinholtz (2003) tar upp. De säger att den tekniska och informationsteknologiska 
utvecklingen som gör att varor, tjänster och information rör sig snabbare runt i 
världen synliggör företags aktiviteter i större grad. Det har då bidragit till att 
konsumenterna har en större insikt i hur förhållandena ser ut i produktionsländerna.  
Detta har ökat företags vilja att visa sig bra utåt, något de uppnår genom att aktivt 
arbeta med CSR-frågor (Löhman & Steinholtz, 2003).  
 Den fjärde trenden Werther & Chandler (2006) tar upp är den ökande 
klimatpåverkan som har lett till högre råvarupriser och mer medial uppmärksamhet. 
Många intressenter har insett att jordens resurser inte är oändliga vilket har lett till att 
företag måste ta mer hänsyn och ansvar kring dessa frågor. Detta kan vara en av 
orsakerna till att många modeföretag i Sverige har infört CSR-frågor i sin verksamhet 
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och i sitt hållbarhetsarbete arbetar för att minska miljöpåverkan som deras produkter 
medför. 
 
2.3 CSR och uppförandekoder inom modeföretag 
Företag inom modeindustrin har ofta en väldigt komplex värdekedja. Det tar ungefär 
ett halvt år till ett och ett halvt år från en idé till att produkten ligger i butikshyllan. 
Det steg som sker emellan är det som kallas värdekedja. Modeindustrin är föränderligt 
vilket gör produkterna till färskvaror. Modet ändras snabbt och livslängden på en 
design är ofta en säsong, det vill säga ett par månader, sedan är det en ny design som 
eftertraktas. Även om säsongerna inom modeindustrin är korta kan man se, i och med 
bättre råvarumaterial och tillverkningsmetoder, att livslängden på kläder har ökat 
(Hedén & McAndrew, 2010). 
 I värdekedjan passerar produkten många utvecklingsstadier där flera aktörer 
utvecklar produkten och tillför den värde. I slutet av kedjan, i butik, återfinns även 
slutkonsumenten och där tillförs ett värde till produkten baserat på intryck från 
världen exempelvis trender och andra immateriella värden. Även en produkts kvalitet 
och företagets varumärke påverkar värdet på produkten (Hedén & McAndrew, 2010). 
I och med modeindustrins komplexa och globala värdekedja har CSR blivit en viktig 
aspekt i branschens verksamhet (Löhman & Steinholtz, 2003).  
 När modeföretag inför CSR strategier i sin värdekedja börjar de ofta med att 
upprätta en uppförandekod som alla leverantörer måste skriva på och följa. Många 
modeföretag har sin egen uppförandekod eller har tillsammans med andra företag 
tagit fram gemensamma koder. En uppförandekod fungerar som en riktlinje för de 
aktörerna som arbetar inom företaget eller som är leverantörer till företaget. I 
uppförandekoden beskrivs det vad det aktuella företaget förväntar sig av de som 
arbetar i olika steg inom företagets värdekedja. Koderna handlar bland annat om 
grundläggande arbetsrätt, miljöföreskrifter och mänskliga rättigheter. För att få en 
hållbarhet som genomsyrar hela företagets verksamhet bör strikta mål läggas på 
aktörerna som är verksamma inom företagets värdekedja. Företag som arbetar med 
CSR- och hållbarhetsfrågor brukar även redovisa sitt arbete i form av 
hållbarhetsrapporter. Där brukar företagens uppförandekod redovisas, deras arbete 
med CSR frågor under det gångna året samt vilka mål som uppnåtts och vilka mål 
man vill satsa på för framtiden (Löhman & Steinholtz, 2003).  
  
2.4 Svårigheter med att införa CSR i modeindustrins värdekedja 
Modeindustrins globala och komplexa värdekedja har som sagt ökat relevansen för 
införandet av CSR-strategier men den har även medfört svårigheter vid införandet av 
CSR (Lobel, 2006 refererad i Perry & Towers, 2009). Det är väldigt svårt att 
säkerställa att ett bra CSR-arbete genomförs genom hela värdekedjan. Värdekedjans 
komplexa sammansättning och globala utformning gör ofta att företag saknar 
möjlighet att kontrollera alla steg i den. Avsaknaden av transparens har lett till att 
kontroller för att säkerställa att företags CSR-strategier och uppförandekod efterföljs i 
alla steg av värdekedjan är svåra att genomföra (Perry & Towers, 2009). Man har 
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även sett att ju större ett företag är, ju mer komplex värdekedja har det vilket medför 
större svårigheter. Däremot har större företag det lättare att införa CSR-strategier än 
mindre företag på grund av faktorer som resurser och kompetens inom området 
(Welford & Frost, 2006 i Perry & Towers, 2009). Modeföretag samarbetar ofta med 
flera hundra fabriker, att kontrollera att alla leverantörer efterföljer företagets 
uppförandekod blir därför ett väldigt tidskrävande arbete. Pedersen & Andersen 
(2006) påpekar vikten av att använda sig av en tredje part för kontroller, dels på grund 
av tidsaspekten men det är även något som kan öka kvaliteten på kontrollerna. 
Myndigheter som kontrollerar fabrikerna finns ofta närmare och har då möjlighet att 
utföra fler kontroller. Likväl är det också viktigt att företagen själva utför regelbundna 
kontroller. Många modeföretag har därför egna produktionskontor i länder där de 
bedriver tillverkning där de har egen personal som sköter tillsynen på fabrikerna. 
Zutshi et al. (2009, refererad i Perry & Towers, 2009) tror däremot att den ökande 
globaliseringen och ansvarsskyldigheten kommer att leda till att företagen inte lägre 
kommer vara villiga att lita på att deras leverantörer följer uppförandekoderna som 
företagen lagt fram. Utvecklingen kommer snarare vara att leverantörerna själva 
måste eftersträva hållbarhet och bli certifierade genom en gemensam global standard, 
gemensam för alla leverantörer.  
 Kontroller genomförs regelbundet för att kunna lokalisera och arbeta med 
problem som kan uppstå i produktionen. Neergaard & Pedersen (2005, refererad i 
Pedersen & Andersen, 2006) uppmärksammar olika problem som kan finnas i olika 
steg i värdekedjan för modeföretag. Problemen som kan uppkomma samt i vilket led i 
värdekedjan presenteras nedan. Det är dessa problem som modeföretag vill motverka 
när de tar fram en uppförandekod och CSR-strategier.  
 
Leverantörsledet Tillverkningsledet Distributörledet 
Barnarbete Korruption Diskriminering 
Diskriminering Ingen yttrandefrihet Mutor 
Långa arbetstimmar Farliga arbetsförhållanden Orättvis konkurrens 
Ingen rättighet till 
fackföreningar 

Social orättvisa i det lokala 
samhället mm. 

Oetiska investeringar 

Miljöföroreningar mm.   
  
Tabell 1. Problem som kan uppstå i värdekedjan.  
Källa: Neergaard & Pedersen (2005) refererad i Pedersen, E.R. & Andersen, M. (2006) 
corporate social responsibility (CSR) in global supply chains: how codes of conduct are 
managed in buyer-supplier relationships. Journal of Public Affairs. 6 (3-4), s. 229. 
 
Problemen som har presenterats ovan kan bearbetas i och med införandet av 
uppförandekoder. Dock kan det ibland uppkomma svårigheter vid införandet av 
uppförandekoder. Pedersen & Andersen (2006) förklarar att det finns företag som 
betraktar arbetet med uppförandekoder och CSR arbete som kostsamt och 
tidskrävande och helt utesluter detta från sin verksamhet. Dessa åsikter kan även 
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finnas på olika nivåer i värdekedjan. Om leverantörerna anser att arbetet innebär en 
ekonomisk kostnad kan det medföra att de lägger mindre resurser på de sociala och 
miljömässiga frågorna och satsar på att skapa en vinst. Samtidigt har man sett att 
införandet av uppförandekoder och CSR kan ge fördelar som gynnar hela 
värdekedjan. Dock är det i många fall främst företaget som gynnas (Pedersen & 
Andersen, 2006). Det kan då leda till en konflikt hos leverantörerna då det är de som 
får stå för kostnaderna som kan tillkomma då man implementerar CSR i exempelvis 
fabriken men att det är modeföretaget som tjänar mest på det. Införandet av CSR-
strategier för leverantörerna kan ofta även bortprioriteras på grund av den press som 
kommer från företagen om lägre priser, snabbare leveranser och även CSR-arbete. 
Det kan därav bli svårt för leverantören att balansera alla krav vilket kan leda till att 
CSR-arbetet bortprioriteras för att kunna möta företagens krav på billiga varor och 
snabba leveranser (Welford & Frost, 2006, refererad i Perry & Towers, 2009). 
 Pedersen & Andersen (2006) diskuterar sedan de mekanismer företag kan 
använda sig av för att säkerställa att deras uppförandekod och CSR-strategier 
efterföljs. Den första strategin de tar upp är direktsanktioner vilket innebär avslutande 
av relationen mellan leverantören och företaget om koderna inte efterföljs. De 
poängterar även att företagets storlek påverkar till vilken grad leverantörer arbetar för 
att uppnå målen som företaget satt upp. Om det är ett stort företag är leverantörer 
beroende av de beställningar som de får och arbetar då i högre grad med de CSR-
strategier företaget framfört (Pedersen & Andersen, 2006). 
 En annan strategi för att undvika att leverantörer endast strävar efter ekonomisk 
vinst och bortprioriterar uppförandekoden är enligt Pedersen & Andersen (2006) att 
kompensera leverantören för de kostnader som uppstår vid implementering av CSR-
strategierna. En annan strategi kan vara att företaget belönar leverantörer som följer 
uppförandekoden och CSR-strategierna genom exempelvis fler beställningar till 
företaget. I dagsläget är det många modeföretag som har långa 
leverantörsförhållanden vilket även kan öka leverantörernas vilja att förbättra 
förhållandena i sina fabriker. Det beställande företaget kan även argumentera för de 
fördelar som CSR-arbete kan föra med sig för framtiden, även för leverantörer, och på 
så sätt få leverantören mer engagerad i att förbättra arbetet med CSR-frågor (Pedersen 
& Andersen, 2006).  
 Många fabriker ligger ofta i låglöneländer med en svag institutionell struktur. Det 
kan därför krävas mer än att bara påverka fabrikerna (Pedersen & Andersen, 2006). 
För att CSR-strategier ska få tillräckligt stor verkan bör företag gå samman i 
koalitioner för att kunna påverka myndigheter i produktionslandet. Pedersen & 
Andersen (2006) diskuterar även att ett ökat samarbete med leverantörerna kan skapa 
ett större förtroende vilket kan leda till en större säkerhet att leverantörerna följer 
uppförandekoden. Perry & Towers påpekar också att samarbeten, mellan framförallt 
mindre företag, kan hjälpa till att öka transparensen vid kontroller. Transparens och 
förtroende kan också uppnås genom att skapa långtidsförhållanden till leverantörerna 
och istället för att kräva att vissa standarder ska uppnås så bör företagen jobba 
tillsammans med fabrikerna för att uppnå dessa (Andersen, 2005 refererad i Pedersen 
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& Andersen, 2006). När båda parterna investerar pengar och tid i förhållandet 
minskar även risken att företaget byter ut leverantören (Pedersen & Andersen, 2006). 
 
2.4 Styrkor och brister med teorierna 
Detta kapitel har bidragit till att ge en stark grund för analysen kring hur svenska 
modeföretag med produktion utomlands arbetar med hållbarhet och CSR-frågor. 
Teorierna behandlar olika områden som är relevanta för att kunna analysera och få 
svar på syfte och frågeställning. Teorierna kommer bidra till en intressant diskussion 
vid analys av mina resultat från intervjuerna.  
 Brister med teorierna är att det endast är de två sista teorierna som har en stark 
koppling till modeindustrin. Ytterligare en brist med teorierna är att även om de har 
diskuterat införandet av CSR i hela värdekedjan så är det i leverantörs, produktions 
och tillverkningsledet mest fokus har legat. Fokus har legat kring de sociala 
aspekterna i fabrikerna samt miljöaspekter vid tillverkning av företagens varor. Detta 
kan bero på att det är i de leden det varit mycket fokus på tidigt och där företagen har 
arbetat mest för att kunna påverka, det är även i det ledet som mest förbättringar har 
krävts.  
 
3. METOD  
 
I denna del kommer metoden som används för att svara på undersökningens syfte att 
redogöras för. Metoden som har används är kvalitativ intervju. Intervjuerna 
utformades som semistrukturerade och genomfördes sedan med sex respondenter som 
har bidragit till grunden för min analys. Två av intervjuerna genomfördes med 
representanter från två svenska modeföretag. För analysen har även respektive 
företags hemsidor studerats för att komplettera intervjuerna.  
 
3.1 Min kvalitativa forskning  
Forskningens syfte riktar sig till företag inom modeindustrin och deras arbete för en 
hållbar verksamhet, med fokus på svenska företags hållbarhetsarbete. Enligt Bryman 
(2008) kan detta klassas som en kvalitativ studie då frågeställningen har ett generellt 
intryck och respondenternas uppfattningar och åsikter måste framföras för att få svar 
på studien. Studien riktar sig mot två svenska modeföretag, Lindex och Indiska, vilket 
kan göra studien djupare i och med att den förankras i en verklig situation. Med 
studien vill jag få en klarare insikt i svenska modeföretags arbete mot en mer hållbar 
verksamhet. Då hållbarhet är ett så pass brett begrepp samt ett begrepp som inte har 
något utvecklat mått för hur det kan mätas bör en kvalitativ hellre än en kvantitativ 
undersökning genomföras (Bryman, 2008). 
 Alla har vi olika kunskap om saker som ofta även präglas av våra egna 
föreställningar. Genom ett kvalitativt tillvägagångsätt vill man sätta sig in i 
respondenternas situation och se på fenomenet utifrån deras perspektiv. Man kan då 
skapa en djupare och mer fullständig uppfattning (Holme et al., 1997).   
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 Vid kvalitativa studier, där undersökningen grundar sig i respondenternas 
uppfattningar och åsikter, och dessa kan variera i stor grad från person till person, är 
det inget krav att få fram reliabla svar lika mycket som vid kvantitativa metoder. 
Genom den närhet man har till det som undersöks vid kvalitativa metoder kan man 
däremot uppnå en högre validitet. Dock präglas situationen av forskarens eget 
beteende, vilket gör det viktigt att forskarens egna uppfattningar och förutfattade 
meningar inte träder fram och påverkar respondenten och då även resultatet. Närheten 
i en kvalitativ studie är som sagt positiv men kan skapa problem om man inte tar 
hänsyn till den (Holme et al., 1997). 
 
3.2 Kvalitativa intervjuer som metod  
Den kvalitativa metoden som jag har valt att använda mig av är semistrukturerad 
intervju. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren utövar lite styrning under 
intervjun (Holme et al., 1997). För att kunna göra detta är det enligt Bryman (2008) 
viktigt med öppna frågor så att intervjun kan röra sig i olika riktningar. På så vis kan 
man få fram det som respondenten anser vara viktigt och relevant i frågan. Man kan 
även komma in på aspekter som man själv från början inte tagit i beaktande men som 
har stor relevans. I en semistrukturerad intervju vill man få fram så fylliga och 
detaljerade svar som möjligt. I och med att en semistrukturerad intervju är flexibel 
och tillåter följdfrågor kan det leda till en djupare förståelse för fenomenet. Det är 
dock viktigt att man inte låter intervjun flyta iväg eller blir för djupgående, man måste 
fortfarande se till så att man får svar på de frågor som man har (Bryman, 2008). 
 Enligt Holme et al. (1997) är det fyra faktorer som avgör hur resultatet blir. Den 
första faktorn är de teman som man väljer att ha på sin undersökning. Olika teman 
kan vara olika svåra att prata om. Vissa teman är mer personliga och ibland mer 
känsliga att prata om medan andra teman är mer faktabaserade och kan leda till ett 
öppet samtal. Jag tror att mitt ämne till viss del kan vara känsligt att prata om då jag 
skulle vilja få reda på vilka svårigheter modeföretag kan ha med att införa hållbara 
strategier i sin värdekedja. Utåt sett brukar företag främst visa det positiva som 
företaget genomfört och strävar efter. Negativa aspekter av deras arbete kan därför 
undanhållas. Detta kan dock vara en uppfattning som jag har utifrån mina 
förutfattande meningar om vad mitt resultat kommer att bli. Vid eftersökningar på 
respektive företags hemsida har jag även i förhand sett att både Lindex (Lindex, 2013) 
och Indiska (Indiska, b) redogör för vilka problem och svårigheter de stött på i sitt 
hållbarhetsarbete och fortfarande kämpar med.  
 Den andra faktorn kallar Holme et al. (1997) roller. Det är förväntningar som 
aktörerna har på varandras beteende. Förväntningarna kan variera beroende på 
exempelvis personliga relationer eller statusskillnader, de kan även variera med 
respektive personers sociala status. Dessa förväntningar kan påverka respondenten till 
att svara så som den tror att intervjuaren vill att svaret ska vara. Denna effekt bör man 
som forskare vara medveten om och försöka förhindra. Det kan man göra genom att 
tydligt framföra att man vill få reda på mer om det aktuella ämnet utifrån 
respondentens perspektiv och erfarenheter (Holme et al., 1997). Jag har försökt att 
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lyfta fram det här genom att poängtera att jag vill veta hur respektive respondent eller 
företag ser på fenomenet eller en aspekt som rör ämnet. 
 Nästa avgörande faktor är aktörer, det syftar på aktörers förmåga att skapa en 
samspelssituation som är väsentlig för resultatet. Detta innefattar bland annat att man 
som intervjuare måste kunna läsa av situationen. Det är en svår balans mellan att 
pressa respondenten på den information man själv vill få fram men samtidigt måste 
man ta hänsyn till hur mycket information respondenten är villig att lämna ut (Holme 
et al., 1997). 
 Den sista faktorn är miljön som intervjun genomförs i och hur den kan påverka. 
Faktorer så som tid, plats, hur väl förberedd man är, om man spelar in intervjun eller 
antecknar har betydelse. Holme et al. (1997) påpekar vikten av att spela in intervjun, 
man måste dock ha respondentens medgivande innan.  
 Då alla människor bär på förutfattade meningar och fördomar är det svårt att 
påbörja en forskning objektivt. Man ser ofta dessa subjektiva uppfattningar som en 
objektiv utgångspunkt men det är svårt att hålla kvar det på en objektiv nivå. Vid 
intervjuundersökningar är det viktigt att vara väl förbered med frågor och liknande för 
att de subjektiva uppfattningarna inte ska framgå och påverka respondentens svar. För 
att få en bra undersökning bör våra egna uppfattningar kritiskt prövas. 
Undersökningen ska inte enbart bekräfta våra förutfattande meningar (Holme et al., 
1997). 
 
3.3 Urval för att få svar på syfte och frågeställning  
För att få svar på mitt syfte och frågeställning har semistrukturerade intervjuer 
genomförts. För att säkerställa relevansen på intervjun har det varit viktigt att nå rätt 
personer. I mitt fall har jag, för att öka informationsinnehållet, vänt mig till 
respondenter som genom tidigare erfarenheter har god kunskap om det fenomen jag 
ska undersöka. Holme et al. (1997) påpekar dock att sådana personer kan försköna 
verkligheten och ge övertygande, men förvrängda, beskrivningar. Det är något jag 
måste ta hänsyn till i mitt fall, då företag ofta vill framföra de positiva aspekterna av 
sin verksamhet. Mitt syfte och frågeställning innebär att företagen kanske måste 
diskutera aspekter av deras arbete som inte visar företaget från en helt positiv 
synvinkel. Dock är dessa personer fortfarande värdefulla intervjupersoner (Holme et 
al., 1997).   
 För att få ett konkret exempel på svenska företags arbete för en hållbar 
verksamhet har två intervjuer med representanter från två svenska modeföretag 
genomförts. Modeföretagen som har använts i studien är Lindex och Indiska. Båda 
företagen är svenska och har sin produktion utomlands, vilket var ett av kriterierna. 
Företagen är bra representanter för svenska företag då de är välkända i Sverige vilket 
också påverkat valet. Enligt definitionen på storleken på ett företag är båda företagen 
stora (Europeiska kommissionen). Det vill säga att de har mer än 250 anställda. Dock 
så påpekar Linda Skogsberg på Lindex att Lindex ser sig själva som ett litet företag 
utifrån ett globalt perspektiv. Vilket gör att de har svårare att påverka själva och 
koalitioner blir allt viktigare. Jag hade eftersträvat ett större urval av respondenter, 
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dock så var det problematiskt i och med uppsatsens omfång. Jag valde därför att 
analysera två, utifrån min ståndpunkt, ganska likvärdiga svenska modeföretag. 
 På Lindex genomfördes en intervju med Linda Skogsberg som är kommunikatör 
för Lindex hållbarhetsarbete. Då Lindex huvudkontor ligger i Göteborg genomfördes 
en telefonintervju med henne. Jag genomförde även en intervju med Lotta Amsén 
som är hållbarhetsansvarig på Indiska, även denna intervju genomfördes över telefon. 
Då det var telefonintervjuer som genomfördes kan det ha bidragit till att information 
gått förlorad. Vid telefonintervju ser man inte respondenten och kan därför inte läsa 
av reaktioner och utryck på samma sätt som vid personliga intervjuer. Det kan vara 
väldigt intressant att se hur en respondent reagerar på en fråga och kunna läsa av 
frågans betydelse. Det kan även ha varit lättare för respondenterna att undanhålla 
information vid telefonintervjuer.  
 För att få en djupare inblick i svenska företags arbete med CSR frågor och mot en 
hållbar verksamhet har tre intervjuer med informanter från TEKO, Svensk handel och 
Swedwatch genomförts. Intervjupersonerna redogörs för i tabellen nedan.  
 
Linda Skogsberg Lindex Hållbarhets kommunikatör  Respondent 
Lotta Amsén  Indiska Hållbarhetsansvarig Respondent 
Elin Lydahl TEKO Generalsekreterare Informant 
Maria Sandow Svensk Handel Näringspolitisk expert - Hållbar 

handel 
Informant 

Viveka Risberg Swedwatch Kanslichef Informant 
Tabell 1. Respondenter för studien. 
 
För att välja mitt urval användes selektivt urval samt snöbollsurval. Varför jag har 
valt att använda mig av både informanter och respondenter är för att få en bra grund 
inom ämnet och branschen (Holme et al., 1997) Jag tror även att informanterna kan 
bidra med information som ger en bredare bild av CSR-frågor inom modeindustrin.  
 
3.4 Förarbete inför semistrukturerade intervjuer  
Vid en intervju undersökning bör en intervjuguide tas fram. För en semistrukturerad 
intervju kan en intervjuguide med en rad teman och även några övergripande frågor 
tas fram. Det är något som enligt både Bryman (2008) och Holme et al. (1997) kan 
förenkla under intervjuns gång. Jag har valt att ta fram några övergripande frågor som 
teman, dessa skiljer sig dock lite mellan informanterna och respondenten. De 
huvudsakliga teman som jag tog fram till intervjuerna med informanterna är varför 
modeföretag inför CSR-frågor, hur de inför CSR-frågor i sin verksamhet samt vilka 
svårigheter modeföretag kan stöta på vid införandet av hållbarhet i värdekedjan. 
Inom dessa teman ville jag få svar på syftet. Inför intervjuerna med respondenter från 
modeföretag utformades en annan intervjuguide. Det var ungefär samma teman men 
mer riktat mot hur respektive företag arbetar med CSR- och hållbarhetsfrågor.  
 Då intervjuguiden är baserad på en rad teman med övergripande frågor har 
respondenten möjlighet att utforma sina svar fritt och man kan då få fram det som 
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respondenten anser vara viktigt och intressant. Man kan även få en större insikt i 
respondentens synpunkter och uppfattningar. Även om en semistrukturerad intervju 
innebär svag styrning så är det viktigt att intervjun följer de teman som tagits fram, så 
att intervjun i slutändan bidrar med relevant information (Holme et al., 1997). Vid en 
semistrukturerad intervju kan man även anpassa frågor till respondentens svar och 
kunskapsområde samt om man under intervjuns gång kommer in på ett område som 
man själv inte reflekterat över men som kan vara bidragande för undersökningen så 
kan man ställa fler följdfrågor kring det området. Detta kan i sin tur även leda till att 
intervjun flyter på bättre (Bryman, 2008). 
 Då Holme et al. (1997) påpekar vikten av att spela in sina intervjuer har jag valt 
att använda mig av den strategin.  
 
3.5 Genomförande 
Under intervjun är det viktigt att inte ställa vinklade frågor. Det är också viktigt att 
inte låta sina förutfattade meningar om ämnet komma fram utan det är respondentens 
syn på frågan som ska framföras. Det kan därför vara bra att i intervjuguiden skriva 
ner en del frågor som är öppna och tillåter respondentens uppfattningar och 
ståndpunkter att komma fram. När man utformar intervjuguiden är det viktigt att 
fundera över hur man kan formulera frågor för att öka kvaliteten i intervjun. Under 
intervjun vill man inte enbart bekräfta de åsikter och förutfattade meningar man har, 
det är också viktigt att andra synpunkter förs in i analysen (Lantz, 2007, s. 9). För att 
få fram så mycket och så bra fakta som möjligt måste man även förstå och följa upp 
de problemområden som den intervjuade berättar om. Det är dock viktigt att ens egna 
uppfattningar och fördomar inte kommer fram under intervjun. För att intervjun ska 
bli meningsfull för båda parterna och för att tillit ska skapas kvävs det att intervjuaren 
visar på att en lyssnar och är intresserad av vad respondenten berättar. För att skapa 
tillit krävs det också att situationen är frivillig och att respondenten vet vad den deltar 
i (Holme et al., 1997). 
 Mina intervjuer med informanterna genomfördes på respektives huvudkontor. 
Intervjuerna började med att informanterna berättade om deras organisation och hur 
de förhåller sig till CSR frågor samt vilken insikt de har med CSR-frågor i samband 
med modeindustrin. Sedan gick intervjuerna över till att behandla de teman som fanns 
på intervjuguiden. Jag fick väldigt utförliga och bra svar från samtliga informanter 
och intervjuerna gav mig större insikt i hur modeindustrins arbete med CSR-frågor ser 
ut. Under intervjuerna tyckte jag ibland att det var svårt att ställa följdfrågor på rätt 
sätt. Jag ville gärna få svar på de funderingar jag har haft under arbetets gång med 
tyckte det var svårt att ställa frågor utan att vinkla de till just det svar jag vill få fram. 
Det kom även fram en del information som jag själv inte hade reflekterat under 
intervjuerna vilket var väldigt intressant. Jag tyckte dock det var svårt att följa upp 
vissa resonemang. Som tidigare sagt så har de flesta människor förutfattade meningar 
innan en intervju, även jag. Jag tycker att det var svårt att ställa följdfrågor om 
resonemang jag ville ha svar på, eller bekräftade utan att frågorna skulle bli vinklade.  
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 Mina intervjuer med respondenter från modeföretag genomfördes per telefon. 
Vid telefonintervjuerna var det lite svårare att spela in intervjun. Men det gick, dock 
med lite sämre kvalitet, men inte så att det påverkade resultatet. Intervjuerna gav mig 
god insikt i hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor samt bra information för min 
analys. Dock måste jag ta hänsyn till att Linda och Lotta är representanter för 
respektive modeföretag och som sagts tidigare är många företag försiktiga med att ge 
ut information om de aspekter de inte lyckats lika bra med som andra. Vid 
telefonintervjuer kan det som tidigare påpekats även vara information som förloras då 
man inte ser reaktioner och kroppsspråk under intervjuerna. Då det inte funnits 
resurser eller tid för att personligen granska Lindex och Indiskas CSR arbete får jag 
ha förtroende för att det som respondenterna berättade visar en bra bild över 
företagens verkliga CSR arbete.  
 
3.6 Efterarbete för intervjuerna 
Vad som är bra med kvalitativa intervjuer är att man, om man efter intervjun inser att 
man inte förstår eller fått otillräcklig information, kan vända sig till respondenten igen 
och be om en komplettering av information (Holme et al., 1997). För att kunna 
genomföra en utförlig analys av svaren jag fick från respondenterna har intervjuerna 
transkriberas. Det var en väldigt tidskrävande process men man kunde samtidigt 
reflektera över hur vissa resonemang kan fungera i analysen. Dock inser jag under 
transkriberingen att det var en del tankegångar som jag kanske kunde ha ställt fler 
följdfrågor på för att få djupare svar. För att få svar på ett par följdfrågor som kom 
fram under transkriberingens arbetsgång har jag som Holme et al. (1997) påpekar 
mailat Lindex representant för att få ytterligare kompletterade svar.  
 
4. BAKGRUND 
 
Denna del ska presentera en bakgrund till de företag som kommer att analyseras för 
att få en större inblick i svenska modeföretags hållbarhetsarbete.  
 
4.1 Indiska 
1901 föddes iden för Indiska. Då öppnades en butik i Stockholm som kallades Indiska 
utställningen. 1951 köps butiken upp av Åke Thambert. Under 60-talet börjar Indiskas 
verksamhet komma igång med försäljning av kläder och 1964 öppnar Indiska sin 
andra butik och konceptet sprids sedan vidare i Sverige. På 70-talet utvecklas Indiska 
ytterligare och hemtextil introduceras vilket blir ett framgångsrikt koncept. Under 90-
talet påbörjas även ett möbelsortiment och det är nu CSR-arbetet införs i 
verksamheten. Man påbörjar ett samarbete med en organisation i Indien, Peace Trust, 
och 1998 formuleras en uppförandekod till leverantörerna. På 2000-talet expanderade 
Indiska mycket i Sverige men också till andra nordiska marknader och 2012 öppnar 
Indiska sin online shop. Idag säljer Indiska mode, inredning och accessoarer och har 
totalt ungefär 700 anställda. Indiska är ett familjeföretag och drivs av andra och tredje 
generationen i familjen Thambert. Indiska har idag 93 butiker i Sverige, Norge, 
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Finland och Island (Indiska, a). De har också egna produktionskontor i Indien. Indiska 
har däremot inte några egna fabriker utan arbetar med cirka 130 leverantörer i Asien 
och Europa (Indiska, b). 
 1998 antog Indiska sin uppförandekod. De har sedan dess arbetat med att 
förbättra miljö- och arbetsvillkor i sin produktion. Indiskas uppförandekod är baserad 
på ILO:s, International Labour Organisation, kärnkonventioner samt FN:s konvention 
om barns rättigheter. Uppförandekoden innehåller följande (Indiska, b): 
 
• Förbud mot tvångsarbete 
• Föreningsfrihet 
• Arbetsmiljöföreskrifter 
• Förbud mot barnarbete 
• Rättvisa löner 
• Arbetstid 
• Förbud mot diskriminering 
• Riktiga anställningar 
• Human behandling 
• Nationella lagar 
 
Indiska har även en miljöpolicy som ska leda vägen till en minskad miljöpåverkan 
(Indiska, c). Företaget arbetar också med olika samhällsprojekt i sina 
produktionsländer. De var initiativtagare till projektet SWAR 2  genom Swedish 
Textile Water Initiative, som även Lindex är medlem i. Indiska är ett, globalt sätt, litet 
företag och har därför insett vikten i att samarbeta för att kunna påverka. Indiska 
stödjer Water Aid i deras arbete i Indien. Water Aid arbetar för att alla människor ska 
ha tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap om hygien. Indiska har varit engagerad 
i ett projekt som har skapat ett gemensamt vattenreningsverk i Jaipur i Indien, en stad 
där många fabriker tidigare inte haft något reningssystem för sitt textilvatten. Detta 
engagemang har varit för att komma steget närmare en hållbar utveckling. Indiska är 
främst engagerad i vattenprojekt. Både projekt som gynnar samhällen på olika sätt 
och som förbättrar hållbarheten på textilproduktion (Indiska, d). Indiskas 
hållbarhetsarbete kommer även att diskuteras vidare i analysen. 
 
4.2 Lindex  
1954 startar Ingemar Boman och Bengt Rosell en underklädesbutik i Alingsås. Strax 
därpå öppnar bolaget i Göteborg och får då namnet Lindex. Sakta ökar verksamheten, 
både i sortiment, de börjar sälja damkläder, och på marknaden. Under 80-talet 
förändras mycket för Lindex. Fler butiker öppnas och marknaden expanderar till flera 
länder. Under 90-talet kommer de första spåren av CSR in i verksamheten. Lindex 
öppnar sitt första produktionskontor i Hong Kong och börjar då arbeta med 
inspektioner och kontroller hos deras leverantörer.  En uppförandekod för alla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ett projekt för att skapa en hållbar vattenhantering i textilfabriker i Delhi och Jaipur (STWI, 2013)	  
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leverantörer införs och miljöfrågor får ökat fokus. Under 2000-talet utvecklas 
Lindexkonceptet mer, verksamheten expanderar, och Stockman Group blir 2007 nya 
ägare till Lindex. Under 2000-talet öppnar även Lindex online shop. Det är under 
denna tid som de lanserar sin första designerkollektion för Rosabandet (Lindex, a). 
 Idag har Lindex närmare 500 butiker på 16 marknader som erbjuder Lindex 
kollektioner. I slutet av 2013 hade Lindex 5096 anställda och cirka 165 000 personer 
involverade i produktionen av Lindex kläder. Lindex äger inga fabriker själva utan 
arbetar tillsammans med ungefär 200 leverantörer, främst i Asien. Detta ökar 
relevansen för Lindex hållbarhetsarbete då många av länderna där produktion av 
textilier förekommer är drabbade av dåliga arbetsförhållanden och miljöarbete 
(Lindex, 2013). 
 Lindex har likt många andra modeföretag en global värdekedja. Den går från 
designsteget till det varan slängs. Där vill de sluta kedjan genom att införa mer 
återvinning och återanvändning. Hela Lindex värdekedjan presenteras på bilden 
nedan (Lindex, b). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Lindex värdekedja 
Källa: Lindex, ”Hållbart mode”, http://about.lindex.com/se/hallbart-mode/, [Hämtad den 
2015-01-02] 
 
I samband med att insynen i fabrikerna, och förhållandena där, ökade har Lindex likt 
många andra företag inom textil och modeindustrin lagt mer resurser för att förbättra 
förhållanden i fabrikerna och skapa en mer hållbar produktion (Lindex, 2013).  
 Lindex hållbarhetsarbete grundar sig på FNs 10 principer - The Global Compact. 
Dessa behandlar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Lindex första 
CSR-rapport publicerades 2006 och har sedan dess blivit mer omfattande fram tills 
idag. Då Lindex, globalt sett, är ett ganska litet företag har även de från början haft en 
ambition att söka samarbetsformer med andra företag och organisationer för att kunna 
arbeta mer effektivt samt kunna påverka miljö och arbetsförhållanden vid bland annat 
produktion. 2004 gick Lindex med i BSCI, Business Social Compliance Initiative, 
som har skapat en gemensam uppförandekod vilket kan hjälpa medlemmarna att 
påverka leverantörer i större grad än tidigare. BSCIs uppförandekod baseras på FNs 
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deklaration för mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILO:s konventioner 
samt riktlinjer från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, 
 (Lindex, 2013). Uppförandekoden grundar sig på följande principer: 
 
• Rättigheterna för föreningsfrihet och kollektivförhandlingar 
• Rättvis lön 
• Hälsa och säkerhet 
• Särskilt skydd för unga arbetstagare 
• Inget slavarbete 
• Etniskt affärsbeteende 
• Ingen diskriminering 
• Anständiga arbetstider 
• Inget barnarbete 
• Inga otrygga anställningar 
• Skydd av miljön 
(BSCI) 
 
Lindex är även medfinansiärer i en rad projekt, bland annat SWAR som presenterades 
ovan, PaCT som arbetar för renare vatten i Bangladesh och HER som utbildar kvinnor 
som arbetar i fabrikerna i personlig hygien och hälsa. De samarbetar med WaterAid 
som bland annat arbetar för att de fattigaste samhällena ska ha tillgång till rent 
dricksvatten. Lindex är även en huvudsponsors till Rosa bandet3 . För att öka 
transparensen i sitt hållbarhetsarbete är Lindex ett av få företag som har publicerat en 
lista över sina leverantörer (Lindex, 2013). Lindex hållbarhetsarbete kommer att 
presenteras mer ingående i analysen. 
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Analysen är uppdelad i tre delar. Den första delen kommer att analysera varför 
svenska modeföretag inför hållbara strategier i sin verksamhet, med Indiska och 
Lindex som exempel. Den andra delen kommer gå in på hur Lindex och Indiska 
arbetar med implementering av CSR. Den tredje delen kommer redogöra för vilka 
svårigheter som kan uppkomma vid införandet av hållbara strategier för modeföretag 
samt hur dessa kan övervinnas. 
 
5.1 Varför Indiska & Lindex arbetar med hållbarhetsfrågor 
Både Indiska och Lindex har en global värdekedja med en utspridd produktion. Då de 
inte äger sina egna fabriker har de inte full kontroll över hur förhållanden och styrning 
ser ut i fabrikerna (Perry & Towers, 2009). Linda Skogsberg, som arbetar som 
kommunikatör på Lindex berättade att Lindex först började kolla på CSR-frågor på 
tidigt 90-tal då det var mycket fokus på sociala förhållanden i fabrikerna. I början av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Rosa Bandet – projekt som syftar till att samla in pengar för bröstcancer forskning. (Cancerfonden, 
2014)  



	  

22 

90-talet började man få en bättre insyn i hur det såg i ut i produktionen och det var 
då man förstod vikten av att jobba med miljön och socialt (Linda Skogsberg). Enligt 
Linda Skogsberg var alltså orsaken till företagets införande av CSR-strategier att de 
ville förbättra miljön och för arbetarna, de ville att deras produkter skulle vara 
framställda under bättre förhållanden. De tog då fram en uppförandekod för att kunna 
ta mer ansvar. 
 Werther & Chandler (2006) påpekar emellertid att globaliseringen och ökade 
informationsflöden även har påverkar företags CSR-strategier i stor grad. Även 
Löhman & Steinholtz (2003) ser den tekniska och informationstekniska utvecklingen 
som en bidragande faktor till företags CSR-strategier. De påpekar att varor, tjänster 
och information rör sig snabbare runt i världen och då synliggör företags aktiviteter i 
större grad. Samhället har därav fått ökade förväntningar på företagen att arbeta för att 
förbättra sin produktion (Werther & Chandler, 2006).  
 Lotta Amsén, som arbetar som hållbarhetsansvarig på retail avdelningen på 
Indiska förklarade däremot att när Indiska, och även Lindex, införde sina 
uppförandekoder var inte medvetenheten så stor i samhället, det kom inte så mycket 
krav från kunderna. Initiativet till Indiskas CSR-arbete kom därför också inifrån. 
Enligt Lotta Amsén började Indiskas hållbarhetsarbete redan på 50-talet då dåvarande 
ägare reste runt i Indien och kontrollerade förhållandena i fabrikerna. Indiska bidrog 
då även till uppstarten av en skola i en av byarna där de hade produktion. På 90-talet 
började sedan Indiska att arbeta mer systematiskt med CSR och socialt ansvar var 
väldigt centralt. 1998 ville Indiska formalisera sitt arbete och var därför ett av de 
första modeföretagen som införde en uppförandekod (Lotta Amsén). Sedermera säger 
Lotta Amsén att uppförandekoden upprättades i samarbete med Clean Clothes 
Campaign, en organisation som arbetar med att förbättra arbetsvillkor i den globala 
textilindustrin (Clean Clothes Campaign, 2015). Organisationen var väldigt stor och 
påtryckande vilket även påverkade Indiskas beslut, och innebär att det även fanns en 
yttre påverkan till beslutet.  
 De informanter som har intervjuats från TEKO, Swedwatch och Svensk handel 
menar att det är normativa förändringar i samhället som har lett till att många 
modeföretag har infört CSR frågor i sin verksamhet. Dock finns det ingen förmodad 
tidpunkt då de normativa förändringar skedde vilket gör det svårt att avgöra om det 
var samhällets ändrade värderingar, alltså en yttre påverkan, eller om det var 
företagen själva som tog beslut om att ta socialt ansvar. Både Linda Skogsberg och 
Lotta Amsén påpekar att de har sett att kunderna efterfrågar mer ansvar och hållbarhet 
från företagen men att det skett på senare tid. Samhällets förändrade värderingar kan 
därför ses som något som ökat relevansen för CSR arbete på senare tid. Även Löhman 
& Steinholtz (2003) anser att den ökande betydelsen av immateriella värden i 
samhället är en drivkraft bakom företags CSR-strategier. Samhällets förändrade 
värderingar är något som bland annat redovisas i en undersökning Svensk handel 
genomfört, den redovisar att sju av tio konsumenter värderar ansvarsfullt företagande 
högt vid köp. I rapporten från Svensk handel redovisas det också att konsumenterna 
har varit en viktig drivkraft bakom företags ansvarstagande och varför de väljer att 
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lägga resurser på dessa frågor (Blom & Frisk, 2013, s. 10). Det kan även ses på att en 
del företag idag lägger mer resurser på att marknadsföra sina CSR-strategier. Vi har 
börjat lägga mer resurser på marknadsföring om hur vi arbetar med hållbarhet då vi 
ser att konsumenter värderar företag utefter hur de arbetar med hållbarhet i sin 
verksamhet (Linda Skogsberg). Så även om konsumenterna inte var den största 
orsaken till modeföretagens införande av CSR-strategier är det något som har 
påverkat företagens utveckling av hållbarhetsarbetet.    
 Faktumet att konsumenter i större grad värderar hållbart företagande har även lett 
till att många modeföretag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Lindex har som sagt på 
senare år ökat kommunikationen med konsumenterna för att framföra sitt 
hållbarhetsarbete. Många företag väljer även att publicera rapporter om sitt arbete för 
en hållbar verksamhet och hur de arbetar med CSR-frågor. Det är även något som 
Lindex gör på sin hemsida. Indiska har avsatt en del av sin hemsida där de berättar om 
sitt hållbarhetsarbete. Löhman & Steinholtz (2003) ser CSR som en konkurrensfördel, 
då modeindustrin är en så pass konkurrenskraftig bransch måste det införas mjukare 
värden för att företag ska kunna differentiera sig från sina konkurrenter. Däri ligger 
även vikten av marknadsföring. Löhman & Steinholtz anser att företag som arbetar 
med CSR-frågor skapar en större lojalitet hos företagets intressenter, däribland 
konsumenter men även de anställda.  
 Att hållbarhetsarbete är en viktig faktor för att konkurrera på arbetsmarknaden är 
något som Lindex har sett. De har sett en förändring i attityder på arbetsmarknaden 
och att anställda i större grad vill arbeta på företag som har hållbarhet på sin agenda 
och arbetar med miljö- och sociala frågor. Viveka Risberg på Swedwatch redogör för 
att många unga idag vill arbeta för företag som arbetar med bra värderingar och 
däribland CSR frågor. Företag som arbetar med CSR frågor blir därför mer attraktiva 
både på marknaden och som arbetsgivare. 
 Man kan genom denna analys se en koppling till att svenska modeföretag i stor 
grad införde CSR-strategier och uppförandekoder i sin värdekedja för att de ville 
påverka situationen i fabrikerna och förbättra miljön. De ville göra gott och arbeta 
mer hållbart. På senare tid har konsumenters värderingar förändrats och då även fått 
mer uppmärksamhet och samhällets ändrade normer har lett till ett ökat fokus för 
modeföretag att arbeta med hållbara strategier.  
 
5.2 Hur Indiska och Lindex arbetar för att skapa en hållbar 
värdekedja  
Både Lindex och Indiska har, som redovisas ovan, upprättat uppförandekoder som 
deras leverantörer måste följa. Lindex har en gemensam uppförandekod tillsammans 
med fler företag genom BSCI och Indiska har en egen uppförandekod som de arbetar 
med. Lotta Amsén påpekar att Indiska alltid rättar sig efter den lag som är hårdast, om 
det finns en nationell lag som gäller barnarbete eller liknande som är hårdare än 
barnkonventionen, som Indiskas uppförandekod grundar sig på. De har även en 
miljöpolicy som riktar sig mer mot miljöfrågor inom produktionen. Lindex har som 
sagt en gemensam uppförandekod med fler företag. Detta är något som Maria Sandow 
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på Svensk handel har sett ge bra resultat. Det skapar en standardisering hos 
leverantörerna och de får då färre krav att följa (Maria Sandow). En utvecklig på 
detta kan enligt Viveka Risberg vara att det skapas en global gemensam standard för 
alla leverantörer. Zutshi et al. (2009, refererad i Perry & Towers, 2009) diskuterar 
även att den ökande globaliseringen och ansvarstagandet i slutändan kanske kommer 
att leda till att företag förväntar sig att leverantörerna själva eftersträvar hållbarhet 
genom exempelvis certifieringar eller liknande. Om leverantörerna själva är certifierat 
hållbara kan det göra det lättare för framförallt mindre företag att få en hållbar 
produktion.   
  För att säkerställa att leverantörerna efterföljer uppförandekoderna använder sig 
Indiska & Lindex av kontroller. Lindex och Indiska har som tidigare nämnts även 
egna produktionskontor i de länder där de bedriver produktion för att komma närmare 
leverantörerna. Lindex har även infört en ny roll i sin verksamhet, en Global 
Sustainability Manager. Tjänsten innebär att aktivt arbeta med fabriker på plats och se 
vad som behöver förbättras, vad som kan göras samt hur Lindex uppförandekoder 
fungerar i fabrikerna. Som Perry & Towers (2009) förklarar är det i modeindustrins 
komplexa värdekedjor väldigt svårt att kontrollera att uppförandekoder och CSR 
strategier efterföljs. Ett större företag kan ha det svårare att kontrollera sina 
leverantörer då de ofta samarbetar med ett större antal aktörer och har mer komplexa 
värdekedjor vilket gör att kontroller blir ett väldigt tidskrävande arbete. Detta har 
förenklats lite för företag som Lindex och Indiska som öppnat produktionskontor i 
sina produktionsländer. Dock påpekar Pedersen & Andersen (2006) att det även är 
viktigt att använda sig av en tredje part som utför kontroller i fabrikerna. Både Lindex 
(Lindex, 2013) och Indiska (Lotta Amsén) använder sig av tredje parts kontroller. 
Indiska har lokala kontrollanter som utför regelbundna kontroller i fabrikerna och är 
deras ögon och öron på plats. Sen utför de även kontroller med egen personal för att 
säkerställa att fabrikerna sköter sig. (Lotta Amsén)  
 Pedersen och Andersen (2006) diskuterar olika strategier företag kan använda sig 
av för att säkerställa att leverantörer arbetar efter uppförandekoden. De diskuterar 
användning av direktsanktioner om företagen inte lever upp till målen. Detta är dock 
något som Indiska starkt sätter sig emot. Vi ser ingen anledning till att hota att lämna 
leverantörer då vi har erfarenhet av att leverantörerna själva ofta är väldigt villiga 
att förbättras om chansen erbjuds (Lotta Amsén). Om Indiska stöter på ett glapp i 
arbetet med uppförandekoden tas en handlingsplan fram och beroende på vilken typ 
av åtgärd som behövs göras sätts en tidsram. Indiska hjälper sedan leverantörer att 
förbättras och efteråt görs kontroller för att säkerställa att glappet är åtgärdat. Detta 
har i de flesta fall lett till positiva resultat (Lotta Amsén). 
 Långa leverantörsförhållanden är något som enligt Lotta Amsén är väldigt viktigt 
för Indiska för att de ska kunna skapa en hållbar värdekedja. Flera av våra 
leverantörer har vi jobbat med i över 25 år. Det finns de som har funnits med oss hela 
vägen och som kanske inte såg superbra ut i början men har blivit mycket bättre. 
Långa leverantörsrelationer är något som har fått leda vårt arbete (Lotta Amsén). 
Långa leverantörsförhållanden är även något som Pedersen & Andersen (2006) 
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förespråkar. Det kan enligt dem få leverantörer mer villiga att arbeta med CSR frågor 
och följa företagets uppförandekoder. Pedersen & Andersen diskuterar även att belöna 
leverantörer på olika sätt kan få dem mer engagerade i hållbarhetsarbetet. Ett exempel 
de tar upp är att premiera leverantörerna med fler beställningar om de arbetar aktivt 
med uppförandekoden. Lotta Amsén förklarade dock att denna typ av belöningar är 
väldigt svårt att lova då det är så pass många faktorer som påverkar vilken leverantör 
företaget beställer från. Hon förklarade att självklart väger hållbarhetsarbetet tungt i 
valet av leverantör med hon påpekade också att Indiska är ett företag och då väger 
många andra faktorer även in i avgörandet. Detta uttalande belyser Carrolls (1991) 
prioriteringar i CSR-pyramiden och faktumet att ekonomin ligger som bas i företags 
beslut. Men samtidigt påpekade Lotta Amsén att de absolut inte arbetar med 
leverantörer som de inte anser är bra.  
 En annan aspekt som kan påverka verksamhetens hållbarhet är vilken typ av 
råvaror som används vid produktionen. För att säkerställa en hållbar produktion 
arbetar Lindex mycket med att ta fram hållbara fibrer till sina produkter. De vill utöka 
andelen hållbara fibrer samt ekologiska fibrer (Linda Skogsberg). Här kan man enligt 
Viveka se en stor förändring jämfört med för bara 10 år sedan. Då hade företag lite 
påverkan över var deras råvaror kom ifrån. Genom olika projekt, exempelvis BCI, 
Better Cotton Initiative4, har företag fått det enklare att använda sig av ekologiskt 
bomull genom att de kan försäkra sig om att bomullen kommer från en bra källa. 
Dock är det fortfarande mycket kvar att göra på denna front. Dels öka transparensen 
längre ner i leden för att se var råvarorna kommer ifrån och hur de produceras. Men 
det finns också ett stort behov av ekologiskt odlad bomull då fler företag efterfrågar 
detta. Så att utöka andelen producerad ekologisk bomull är ett stort projekt, som bland 
annat BCI arbetar med (BCI, 2015).  Många modeföretag, exempelvis Lindex har som 
mål att år 2020 ska 100% av deras bomull vara ekologisk odlad (Linda Skogsberg). 
 För att skapa en mer hållbar värdekedja är både Lindex och Indiska involverade i 
olika projekt. Vattenfrågan är väldigt stor inom textilbranschen, då textilframställning 
kräver mycket vattenresurser. Det är därför en av de frågor som Indiska lagt mycket 
resurser på. Lotta Amsén berättade att Indiska bland annat var initiativtagare till 
projektet SWAR som syftar till att förbättra våtprocesser inom textilproduktionen. 
Detta projekt startades även i samarbete med Lindex. Det är ett projekt som ska hjälpa 
leverantörer att använda sig av processer som är mindre vattenkrävande och på så sätt 
leder till stora besparingar för leverantörerna men som även är positiva för miljön 
(STWI, 2013). Både Lindex och Indiska har varit involverade i en rad andra projekt 
för att förbättra för miljön och även för arbetarna i fabrikerna. Många av projekten har 
hjälpt både det lokala samhället och miljön men har också på olika sätt bidragit till 
bättre effektivitet i fabrikerna. En diskussion som är väldigt intressant här är i vilket 
syfte Lindex och Indiska valt att engagera sig i de olika projekten. Detta med tanke på 
Lantos (2001) diskussion kring Carrolls (1991) CSR pyramid. Det är definitivt projekt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Better Cotton Initiative - Ett projekt som WWF startat för att öka andelen ekologiskt odlad bomull. 
De hjälper och utbildar bönderna som odlar bomull runt om i värden för att skapa en mer hållbar 
bomullsproduktion (Better Cotton Initiative). 
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som går utanför det rättliga och ekonomiska aspekterna men till vilken grad är svårt 
att fastställa. En del av projekten kan nog definieras som etiska åtaganden, 
exempelvis vattenfrågan. Då klädframställning är en process som kräver mycket 
vatten kan det ses som ett arbete för att förbättra processerna företagen använder sig 
av och då företagets påverkan på miljön. 
 Lindex är som tidigare redovisat även involverad i HER, ett projekt som syftar 
till att utbilda kvinnor i fabrikerna i personlig hygien och hälsa. Detta är inget som 
direkt påverkas av företagets verksamhet, däremot har fabrikerna sett en tydlig 
skillnad i sjukfrånvaron efter införandet av projektet. Kvinnorna har fått kunskap om 
hur de ska ta hand om sin personliga hygien och bättre förståelse för när de är sjuka 
samt hur de kan motverka sjukdom. Detta har då lett till mindre sjukfrånvaro och 
ökad effektivitet (Linda Skogsberg), något som i slutändan kan gynna företaget. Ska 
detta då benämnas som filantropiskt CSR eller strategiskt då företaget i slutändan 
gynnas? Även om det är oklart om det är filantropiskt eller strategiskt arbete kan det 
fastställas att det är CSR arbete och ett steg mot en mer hållbar produktion då det är 
en förbättring kring det sociala i fabriken.  
 Lindex är även engagerad i Rosa bandet projekt. Detta går helt utanför företagets 
ansvar och då även utanför det etiska perspektivet av CSR. Dock är frågan även här 
om det är filantropiskt eller strategiskt engagemang och om det kan legitimeras 
utifrån Lantos (2001) resonemang. Lindex arbetar bland annat med olika designers för 
att skapa kollektioner för Rosa bandet kampanjen, 10% av inkomsterna från 
kollektionen går sedan till cancerforskningen (Lindex, 2013). Då detta kan ses som 
väldigt bra marknadsföring och Lindex även får en vinst av kampanjen är det enligt 
Lantos (2001) ett legitimt engagemang då det snarare rör sig om strategiskt CSR än 
filantropiskt. 
 För att införa CSR strategier i sin verksamhet har både Lindex och Indiska lagt 
mycket fokus på att förbättra sin produktion. De har upprättat uppförandekoder som 
alla leverantörer måste efterfölja och kontroller genomförs för att säkerställa att de 
efterföljs. Indiska har även lagt mycket fokus på att skapa långa 
leverantörsförhållanden för att säkerställa att uppförandekoden efterföljs. För att 
skapa en mer hållbar produktion arbetar Lindex också med att öka andelen hållbara 
och ekologiska fibrer i sin produktion. Båda företagen är också involverade i ett antal 
projekt för att förbättra olika produktionsprocesser och förhållanden i fabrikerna och 
samhällena runt omkring fabrikerna för att skapa en mer hållbar produktion.  
 
5.3 Svårigheter med implementering av CSR 
Svårigheter med att implementera uppförandekoder hos leverantörerna beror dels på 
att många av fabrikerna, som Pedersen & Andersen (2006) påpekar, ligger i 
låglöneländer. Viveka Risberg förklarade att svårigheterna är bland annat att 
produktionsfabrikerna ligger i länder där det finns problem. De problemen som finns 
i länderna finns även i fabrikerna. Ett stort problem är att de statliga minimi 
lönekraven ofta är väldigt låga. I många fall ligger lönerna under levnadskostnaderna. 
Även om företag förespråkar att de vill att deras arbetare minst ska ha levnadslön är 



	  

27 

det svårt att påverka om landets fastställda minimilön ligger under den kostnaden. Det 
innebär att det kan vara svårt för företag att ställa krav på leverantörer att förbättra 
lönevillkoren för fabriksarbetarna. Företagen kan endast kräva att arbetarna minst ska 
få statens satta minimilön. Viveka Risberg påpekade att företag som bedriver 
produktion i länder där låga löner förekommer måste pusha staten och myndigheter i 
landet för att det ska bli en förändring. Detta innefattar inte bara lönefrågan, även 
frågor om mänskliga rättigheter, diskriminering, bättre skydd och liknande frågor är 
något som företag bör pusha myndigheter om. Företagen bör ställa ultimatum till 
myndigheterna att om det inte sker en förändring i den institutionella strukturen i 
landet kommer samarbetet i landet att avslutas (Viveka Risberg). Om det finns 
strukturella problem i landet kommer det även att finnas i fabrikerna och det är därför 
svårt för företag att kräva en förbättring när de problemen ligger på en högre nivå. En 
viktig aspekt för att kunna påverka är att samarbeta med organisationer och 
konkurrenter. Något som både Indiska och Lindex har sett bra resultat av. Pedersen & 
Andersen (2006) poängterar vikten av att företag går samman i koalitioner för att 
påverka myndigheter i produktionslandet. Samarbete är något som man kan se är 
viktigt i både Indiskas och Lindex hållbarhetsstrategier. De har anammat vikten av att 
samarbeta för att kunna påverka i större grad och skapa en hållbar produktion. Något 
som även Perry & Towers (2009) och Pedersen & Andersen (2006) påpekar är viktigt. 
Speciellt i de olika projekten har samarbete varit centralt. Linda Skogsberg påpekar 
att hållbarhet inte är en enskild företagsfråga utan en branschfråga. Något som gör 
samarbete ännu mer viktigt.  
 Svårigheter kan även uppkomma efter implementering av uppförandekoderna, 
bland annat genom att leverantörerna inte efterföljer uppförandekoden. Därför krävs 
regelbundna kontroller för att säkerställa att leverantörerna arbetar hållbart. Ett 
problem som kan uppkomma i samband med kontrollerna är att det är väldigt svårt för 
företag att få insyn längre ner i produktionsledet. Både Indiska och Lindex säger att 
det är ett av de svåraste hindren de möter i sitt hållbarhetsarbete. Lotta Amsén säger 
att det är en utmaning som Indiska ständigt arbetar med, att få mer insyn längre ner i 
produktionsledet. Det är även något som Perry & Towers påpekar är en svårighet som 
behöver övervinnas.  
 En orsak till att leverantörerna inte följer uppförandekoden kan bland annat vara 
brist på resurser. Lotta Amsén förklarar att det kan finnas många orsaker till att 
leverantörer inte följer uppförandekoder men att det bland annat kan vara ekonomiska 
faktorer. Även Viveka Risberg påpekade att det kan vara ekonomiska faktorer som 
påverkar att leverantörer inte följer uppförandekoder. Det kan bero på att de anser att 
det är för dyrt att skaffa en vattenreningsanläggning eller att de inte har tillräckligt 
med resurser för att implementera uppförandekodens alla aspekter. Många 
leverantörer anser därför att företagen bör hjälpa till med finansieringen som krävs för 
leverantörerna att uppfylla uppförandekoden (Viveka Risberg). Linda Skogsberg 
påpekade dock att i deras CSR-arbete har de inte sett att implementering av 
uppförandekoder har lett till särskilt stora kostnader för leverantörerna utan att det 
snarare har lett till besparingar. Även Indiska har sett positiva ekonomiska resultat för 
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leverantörerna, detta har dock främst varit för de leverantörer som varit delaktiga i de 
olika vatten projekten Indiska samarbetar med. I projekten har många av 
leverantörerna fått finansiell hjälp för att starta upp exempelvis ett reningsverk (Lotta 
Amsén). Då det har inneburit samarbeten mellan fler fabriker inom samma område 
kan det även ha påverkat kostnaderna.  
 Lotta Amsén förklarar också att en orsak till att leverantörer inte fullföljer de krav 
som finns i uppförandekoden kan vara att leverantören helt plötsligt får in en massa 
order som fabriken inte har kapacitet för. Leverantörerna lägger då ut arbetet till 
underleverantörer som Indiska inte har hunnit kontrollera och som kan ha sämre 
förhållanden än vad huvudleverantören har. Detta var även ett problem som 
diskuterades med Viveka Risberg. Idag är det mycket större press på modeföretagen 
att producera nytt mode till varje säsong och det finns fler säsonger idag än för några 
år sedan. Även Hedèn & McAndrew (2010) påpekar att modeindustrin är föränderlig 
vilket gör produkterna till färskvaror. Den stora efterfrågan på nya kläder och nytt 
mode medför att leverantörerna har mer press på sig att producera mer och snabbare 
för att hinna med. Som Welford & Frost (2006, refererad i Perry & Towers, 2009) 
säger kan CSR-strategier bortprioriteras på grund av den press som kommer från 
företagen om lägre priser, snabbare leveranser och samtidigt uppförandekoder att 
efterfölja. Det vill säga att modeföretagens förfrågningar om både större och billigare 
leveranser ökar pressen på leverantörerna och kan då leda till lägre löner och mer 
övertid, något som företagen i själva verket vill motverka med sitt CSR arbete.  
 Svensk handels undersökning redovisar som sagt att konsumenter efterfrågar ett 
större utbud av hållbara produkter och är villiga att betala lite mer för att de är 
hållbara. Dock tenderar de att vara inkonsekventa då de i butik går efter andra 
faktorer, vilket är en bortprioritering av hållbarhetsaspekten för ett bättre pris. Det 
motsägelsefulla tänket hos konsumenter medför problematik för företagen då hållbart 
producerade varor ofta leder till högre produktionskostnader men att företagen sedan 
inte kan ta ut ett högre pris i butik (Blom & Frisk, 2013, s. 26). Problemet i 
modeindustrin är även att konsumenter betalar för en design och att det är en högre 
prioritering när man konsumerar än om produkten är hållbart producerad, det brukar 
endast ses som en bonus i köpet. Detta är något som både Elin Lydahl och Viveka 
Risberg diskuterade. 
 Baserat på detta kan det konstateras att svårigheter med införandet av CSR i 
modeindustrins värdekedja är många. Dels påverkar produktionslandets strukturella 
problem införandet av uppförandekoder, sedan uppkommer svårigheter att kontrollera 
att uppförandekoden efterföljs. Den globala produktionen har lett till att det är väldigt 
svårt för företag att kontrollera att alla led i deras produktion är hållbar, avsaknaden 
av transparens blir högre ju längre ner i produktionsleden man kommer. En annan 
svårighet som uppkommer är då leverantörerna inte följer uppförandekoden. Orsaker 
till varför leverantörerna inte följer uppförandekoden kan vara brist på resurser eller 
att ekonomin prioriteras framför uppförandekoderna. Modeindustrins koncept, med 
nya säsonger och en ständig efterfrågan på nytt mode och nya varor är även en faktor 
till att leverantörer kan bortse från uppförandekoden (Hedén & McAndrews, 2012; 
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Welford & Frost, 2006, refererad i Perry & Towers, 2009). Leverantörerna lägger mer 
fokus på att uppnå företagens efterfrågan på varor än på hållbarhet då det genererar 
mer vinst. Även konsumenters motsägelsefulla värderingar och handlingar försvårar 
för företag att producera mer hållbara produkter. 
 
6. SLUTDISKUSSION 
	  
Syftet med denna uppsats var att analysera vilka svårigheter ett svenskt företag inom 
modeindustrin har att påverka verksamhetens hållbarhet. För att kunna besvara syftet 
har jag undersökt varför företag inför hållbarhetsaspekter i sin verksamhet, hur de 
arbetar för att skapa en hållbar verksamhet samt undersökt om företagen kan leva upp 
till sina hållbarhetsmål. Nedan kommer resultaten jag fått genom mina intervjuer att 
diskuteras.  
 
Det har varit svårt att konstatera varför företag inför hållbarhetsstrategier i sin 
verksamhet. Tidpunkten då de två undersökta företagen införde CSR-strategier, var 
det enligt respondenterna ett beslut inifrån. Företagen fick insyn i förhållandena i 
fabrikerna och ville då förbättra hur deras produkter tillverkades. Man upprättade då 
uppförandekoder till leverantörerna som de skulle följa för att göra produktionen mer 
hållbar (Linda Skogsberg och Lotta Amsén). Det finns även tendenser av att 
samhällets värderingar har förändrats. Som redovisas i uppsatsen finns det tankar om 
att det är konsumenters ökande medvetenhet och sociala förväntningar som fick 
företag att införa CSR-strategier (Werther & Chandler, 2006; Löhman & Steinholtz, 
2003). Något som skulle kunna vara en underliggande orsak till företagens CSR-
strategier. Vad som däremot kan konstateras är att på senare tid har konsumenters 
ökade medvetenhet och ökade immateriella värderingar lett till att företag lagt mer 
resurser på deras hållbarhetsstrategier och även i större grad marknadsför dessa. 
(Linda Skogsberg) Så även om det från början var ett beslut inifrån har konsumenter 
en stor inverkan på företagens hållbarhetsbeslut idag. 
 I likhet med de teorier som presenteras tidigare i uppsatsen har det empiriska 
materialet haft lite fokus på hela värdekedjan, mest fokus har legat i förbättring av 
förhållanden i fabrikerna och påverkningar produktionen har på miljön. Varför mina 
respondenter lagt mest fokus på tillverkning och produktion kan ha att göra med att 
det är i det ledet det historiskt sett har funnits mest kritik och där det har varit dåliga 
förhållanden. Det var som sagt i och med den ökade insynen i fabrikerna som 
företagen började arbeta mer med hållbara strategier. Eftersom det finns mest synliga 
problem i den globala delen av värdekedjan, där mycket produktion ligger, är det där 
som fokus har legat. Då Sverige har väldigt bra miljö och arbetsrättsliga lagar, och det 
är svenska företag som analyseras, kan även det ha bidragit till att den lokala delen i 
värdekedjan inte uppmärksammats. För att få en mer omfattande diskussion hade det 
därför även varit intressant att undersöka ett modeföretag med produktion i Sverige 
och se hur de arbetar med CSR-frågor. Indiska och Lindex är två väldigt jämförbara 
svenska modeföretag, vilket man även sett i resultatet. Att införa ett större svenskt 
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modeföretag hade därför också kunnat vara intressant för analysen. Då skulle man 
kunna utföra en mer jämförande studie.  
 För att skapa en mer hållbar verksamhet har mycket fokus legat i att förbättra 
företagens produktion. De har upprättat uppförandekoder som leverantörerna måste 
efterfölja och arbetar mycket med olika projekt för att förbättra produktionsprocesser 
och diverse samhällsproblem som finns i produktionsländerna. Svenska modeföretags 
arbete för en mer hållbar verksamhet innebär främst införandet av olika strategier för 
att skapa en mer hållbar produktion och mer hållbara varor.  
 Dock kan man se att även om företagen säger att de vill förbättra 
produktionsprocesser väldigt mycket så är det väldigt svårt att påverka. Man kan 
konstatera att både Indiska och Lindex arbetar mycket med de hållbara aspekterna i 
verksamheten och strävar efter att bli mer hållbara. Däremot finns det säkert mycket 
mer som företagen skulle kunna göra för att påverka.  
 Teorierna i uppsatsen diskuterar den ekonomiska aspekten av införandet av 
hållbarhetsstrategier. Bland annat Carroll (199) påpekar att det är ekonomin som 
ligger som bas för alla företag och att därför alla beslut tar hänsyn till det ekonomiska. 
Det diskuteras även att resurser påverkar i vilken grad företag arbetar med CSR. Dock 
är ekonomi och resurser inte något som respondenterna tar upp som en viktig aspekt i 
deras arbete. Det finns en antydan om att de gärna vill vara väldigt hållbara men att 
det däremot finns fler aspekter inom företaget som måste tas hänsyn till. Däribland 
den ekonomiska aspekten. Med stöd från att teorierna anser att ekonomin är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till i hållbarhetsarbetet tror jag att företagen inte är ekonomiskt 
beredda att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete eftersom att ekonomin ligger som bas i 
verksamheten och är deras främsta prioritering.  
 Svårigheter som påverkar till vilken grad företagen kan bli hållbara ligger även 
utanför företagens attityder och prioriteringar. En svårighet är transparensen i 
leverantörsleden och att det idag fortfarande är väldigt svårt att få access till led 
längre bak i produktionen (Perry & Towers, 2009). Det kan vara svårt att påverka och 
kontrollera vart råvarorna till produkterna kommer ifrån.  
 Svårigheter att påverka sociala förhållanden i fabrikerna ligger ofta i strukturella 
problem som finns i produktionslandet. För att kunna påverka måste företagen trycka 
på en förändring på statlig nivå (Viveka Risberg) och för att starkare kunna påverka 
måste företagen gå samman i koalitioner med både organisationer och konkurrenter 
(Pedersen & Andersen, 2006). En annan svårighet företagen står inför är att 
konsumenter har motstridiga tankar kring hållbara produkter (Blom & Frisk, 2013, s. 
26). Företagen är inte villiga att öka kostnaderna i produktionsledet för att varorna ska 
bli mer hållbara om konsumenten sedan inte är villig att betala lite mer för detta i 
butik. Genom detta kan man också se att det är ekonomin som ligger till grund för 
företagens beslut, även beslut rörande hållbarhetsaspekter.   
 En annan väldigt problematisk aspekt som försvårar modeföretags 
hållbarhetsarbete är själva modeindustrin. Men ett koncept som ständig efterfrågar 
nytt mode och nya varor är det svårt att utkräva låga priser samtidigt som man kräver 
att leverantörerna arbetar hållbart. Då det även är viktigt för leverantörerna att 
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generera vinst kan det innebära att de lägger mer fokus på att uppnå företagens 
efterfrågan på varor än på hållbarhet (Welford & Frost, 2006 refererad i Perry & 
Towers, 2009). För att hållbarheten ska få mer slagkraft kan det därför krävas att hela 
modeindustrin ändras och att efterfrågan på nya kläder och modeller minskar, dock är 
detta något som måste komma från konsumenternas håll för att det ska få tillräckligt 
stor verkan (Viveka Risberg).  
 Varför företag inte kan leva upp till sina hållbara värden är på grund av 
ekonomiska faktorer, strukturella problem i produktionsländerna och modeindustrins 
ständiga efterfrågan på nya varor. Det är de problemen som gör det svårt för svenska 
modeföretag att skapa en hållbar värdekedja.  
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