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Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i
sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden världen över.
Företag börjar ta större ansvar för hållbarhet men kan uppleva stora
svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål. Detta beror på att det
saknas förståelse för hur processen ser ut. Beslutsfattare har
svårigheter med att skapa en plan som går ända från
hållbarhetsvision till hållbarhetsredovisning via strategi,
implementation och prestationsmätning. Textilindustrin spelar en
stor roll i den globala ekonomin, och har stor påverkan på sociala
och miljömässiga frågor. Studien undersöker hur arbetsförloppet
med hållbarhetsfrågor ser ut hos sex stora textilföretag: KappAhl,
Hemtex, Åhléns, Haglöfs, Indiska samt Gudrun Sjödén.

Frågeställning:

Hur ser arbetsförloppet ut i svenska textilföretags verksamhet från
att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas?

Syfte:

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetsförloppet
i stora svenska textilföretag från att hållbarhetsmål utformas till att
resultat redovisas, och generera en ökad förståelse för detta.

Metod:

För att få fram relevant data med utgångspunkt i frågeställningen
utfördes en kvalitativ studie. Eftersom det saknas kunskap kring
frågeställningen har studien ett induktivt angreppssätt där ökad
förståelse inom området försöktes skapas. Detta gjordes med hjälp
av intervjuer med personer som aktivt arbetar med
hållbarhetsarbete i respektive företag.

Resultat:

Studien har identifierat ett arbetsförlopp över hållbarhetsarbetet i
de undersökta företagen bestående av vision, mål, strategi/plan,
genomförande och redovisning. Studien har även funnit faktorer
som påverkar hållbarhetsarbetet. Dessa är lönsamhet, mål, strategi,
budget, struktur, kultur, lärande, samarbete, integration samt

redovisning. Studien har även ökat förståelsen för vikten av att
integrera hållbarhet i hela verksamheten.
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Background:

Economic crises and sustainability crises have led to changes in the
social, economic and ecological conditions worldwide. Companies
are starting to take more responsibility for sustainability, but they
can experience great difficulty in achieving their sustainability
goals due to the lack of understanding of how the process is
designed. Decision makers experience difficulties in creating a
plan that starts with a vision of sustainability and leads to a
sustainability report through strategies, implementations and
performance measurements. The textile industry plays a major role
in the global economy, and has large impact on social and
environmental issues. The study examines the working process
relating to sustainability in six large textile companies: KappAhl,
Hemtex, Åhléns, Haglöfs, Indiska and Gudrun Sjödén.

Problem:

What is the working process relating to sustainability in Swedish
textile companies, from goals formed to results reported?

Purpose:

The purpose of this paper is to describe and analyze the working
process relating to sustainability in large textile companies in
Sweden, from goals formed to results reported and generate a
greater understanding of this.

Methodology:

In order to obtain relevant data on the basis of our issue, a
qualitative study was conducted. Given the lack of theories about
the issue, the study has an inductive approach where new theories
tried to be created. This was done through interviews with a
person, which actively works with sustainability, from each
company.

Results:

The study has identified a working process relating to
sustainability, which consists of vision, goals, strategy/plan,
implementation and reporting. The study has also found important
factors in the companies sustainability work. These are
profitability, goals, strategy, budget, structure, culture,

organizational learning, cooperation, integration and reporting. The
study also increased understanding of the importance of integrating
sustainability throughout the companies operations.
Keywords:

Working process, factors, sustainable development, sustainability,
sustainability initiatives, sustainability management, sustainability
report.
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1. Inledning
I detta avsnitt ges en bakgrund till studiens ämnesval. Hållbarhetsarbetets betydelse i samhället
samt textilbranschen tas upp, vidare diskuteras problematiken med att många organisationer har
hållbarhetsmål på ledningsnivå som inte realiseras.

1.1 Problembakgrund
Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i sociala, ekonomiska och
ekologiska förhållanden världen över. Den globala finanskrisen år 2007-2008 och den djupa
lågkonjunkturen som följde har haft en stark negativ påverkan på ekonomin (KPMG, UNEP,
GRI, & Unit for corporate governance in Africa, 2010). Men världen möter också en
hållbarhetskris, där människor använder för mycket av naturens resurser (WWF, 2008).
Vi möts nästan dagligen av uttrycket hållbar utveckling (Westermark, 2013). FN (1987, kap 4.)
definierar hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta delas sedan
in i tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. FN:s
definition på hållbar utveckling har fått kritik eftersom det upplevs som svårt för företag att
kunna implementera konceptet i sin verksamhet (Epstein & Roy, 2001). Variationen som finns
inom begreppet hållbar utveckling resulterar ofta i skillnader och osäkerhet när det kommer till
genomförandet av hållbarhetsfrågor (Keskitalo & Liljenfeldt, 2012). Enligt FN (2013) börjar
företag runt om i världen ta större ansvar för hållbarhet. Både små och stora företag strävar efter
att integrera universella principer som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöarbete och antikorruptionsarbete i verksamheten. Hållbarhet kan inte uppnås utan företags engagemang och
åtagande (FN, 2013). Enligt Porter och Kramer (2006) behöver framgångsrika företag ett
välfungerade samhälle samtidigt som ett välfungerade samhälle behöver framgångsrika företag.
Utbildning, sjukvård och jämlika möjligheter är väsentligt för att kunna skapa en produktiv
arbetskraft. Effektivt utnyttjande av vatten, mark och energi samt andra naturresurser gör företag
mer produktiva. Företag skapar jobbmöjligheter och innovationer som kan förbättra
levnadsstandarden över tid. Det ömsesidiga beroendet mellan företag och samhället gör att beslut
från både företag och samhället borde följa en princip om att ge fördel för båda sidor – ”shared
value” (Porter och Kramer, 2006). Intressenterna är en stor drivkraft för företags arbete med
hållbar utveckling. Företagen måste leva upp till vad samhällets normer och kultur anser vara ett
etiskt beteende. Westermark (2013) skriver om vikten av att synliggöra social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet för att skapa bra relationer med nuvarande och nya intressenter. En öppen
och tillgänglig hållbarhetsredovisning är av stor vikt för nya intressenter som överväger någon
form av kontakt med företaget i fråga (Westermark, 2013).
Men att få företag att frivilligt rapportera sitt hållbarhetsarbete och sina framsteg med
intressenter är en utmaning (FN, 2013). De flesta företag delar inte med sig av sitt
hållbarhetsarbete på ett tillräckligt omfattande sätt. Majoriteten av företagen som FN (2013)
undersökt offentliggör sina hållbarhetspolicyer och metoder, men endast en minoritet av dem
inkluderar omfattande detaljer på nyckelområden. Ett exempel är miljöarbete, då 66 % av
företagen har implementerat strategier för miljöarbete, 54 % mäter effekterna av strategin, men
endast 38 % rapporterar data (FN, 2013). Enligt Westermark (2013) är hållbarhetsredovisning
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mest förekommande hos stora börsnoterade företag. Stora företag definieras enligt
årsredovisningslagen (1995:1554) som företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
medelantalet i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer
än 50, företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, företagets redovisade nettoomsättning för
vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, eller är
företagets andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev upptagna till handel på en reglerad
marknad inom eller utanför EU (SFS 1995:1554). Att hållbarhetsredovisning är mest
förekommande hos stora företag kan bero på att dessa stora företag har resurserna att
sammanställa den stora mängd information som krävs enligt GRI:s normer för
hållbarhetsredovisning men även att det finns ett publikt intresse för dessa företag (Westermark,
2013). Även om många företag väljer att ansluta sig till GRI:s riktlinjer för
hållbarhetsrapportering, anses antalet dock inte tillräckligt när det ses till hur stort antal företag
det finns i världen (Marimon, del Mar Alonso-Almeida, del Pilar Rodríguez, & Alejandro, 2012).

1.2 Problemdiskussion
Textilindustrin spelar en stor roll i den globala ekonomin med produktion av bland annat kläder,
tyger, trådar och fibrer. Stora mängder vatten används och det avges mycket avfall i
produktionen. Dessutom är trenderna i mode och hemtextil starka, och konsumenterna byter
snabbt ut sina kläder och textilier mot nya och moderiktigare (Gardetti & Torres, 2013), vilket
leder till korta produktlivscykler för plaggen eller textilierna (Seuring & Goldbach, 2006). Det är
för många en självklarhet att textilindustrin egentligen motarbetar hållbarhet, men under senare
år har hållbarhetsarbete inom industrin fått mer uppmärksamhet av olika intressentgrupper.
Många textilföretag arbetar nu aktivt med hållbarhetsfrågor, något som innebär att mycket tid
och resurser krävs (Gardetti & Torres, 2013). Det finns olika åsikter huruvida hållbarhetsintiativ
leder till lönsamhet för företag. Porter och Kramer (2006) samt Grankvist (2009) menar att
hållbarhet leder till lönsamhet genom analys av processer och därigenom bättre
resursanvändning som i sin tur sparar pengar. Makni, Francoeur och Bellavance (2009) samt
López, Garcia och Rodriguez (2007) studier visar dock att hållbarhet är olönsamt på kort sikt.
Bonn och Fisher (2011) menar att det kan uppkomma spänningar mellan ekonomiskt intresse och
hållbarhetsfrågor och att detta kan innebära att företag måste bortse från kortsiktiga finansiella
resultat för att uppnå långsiktiga hållbarhetsresultat. För att uppnå långsiktiga hållbarhetsresultat
måste hållbarhet vara integrerat i företagets strategi, Porter och Kramer (2006) skriver att när
detta sker blir det svårt att särskilja hållbarhetsarbetet från företagets dagliga verksamhet. För att
lyckas med detta krävs det mycket mer än goda intentioner, det kräver starkt ledarskap,
anpassning i hela organisationen, rapportering samt incitament.
Nordling och Risberg (2013, 22 okt) skriver i Svenska Dagbladet att pressen på att arbeta med
hållbarhet har ökat inom textilbranschen efter skandaler som fabriksraset i Bangladesh i maj
2013, och dåliga arbetsförhållanden för fabriksarbetare. Det har även blivit tuffare konjunktur för
textil och mer medvetna konsumenter har gjort frågan om hållbarhet högaktuell. Hedström
(2013, 16 feb) skriver i Svenska Dagbladet att hållbar utveckling är vad svenskt textil behöver
för att kunna överleva på lång sikt, och att svenska textilföretag nu har börjat arbeta med
hållbarhet efter stora utmaningar i branschen. Ledande globala storföretag har hittat sätt att
förbättra sin sociala och miljömässiga påverkan på omvärlden samtidigt som de kan konkurrera
på marknaden och tjäna pengar (Seuring & Goldbach, 2006). Men även ifall en hög procent av
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världens alla styrelser och företagsledningar utformar viktiga löften för hållbar utveckling, är det
därifrån ett långt steg ner till procentsatsen av företag som faktiskt implementerar hållbarhet i
verksamheten genom riktiga handlingar. I FN:s undersökning på 1712 företag från 113 länder
har 65 % en hållbarhetsvision på bolagsstyrningsnivå, men endast 35 % utbildar chefer att
integrera hållbarhet i företagets strategi och verksamhet (FN, 2013). KPMG:s undersökning år
2013 visar att organisationer upplever stora svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål, vilket
beror på att det saknas förståelse för hur processen och arbetsförloppet ser ut (KPMG, 2013).
Många organisationer åtar sig att förändra sin verksamhet och har tagit initiativ för
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Många fortsätter dock att driva sina företag som
vanligt och misslyckas med att uppnå hållbarhetsmålen, hållbarhetsredovisning blir den enda
handling som utförs (KPMG, 2013). Ahmed och Sundaram (2012) skriver att beslutsfattare har
svårt för att skapa en plan över hela arbetsförloppet, ända från hållbarhetsvision till
hållbarhetsredovisning via strategier, implementation och prestationsmätningar. Företagsledare
tar fram och utvecklar hållbarhetsvisioner och hållbarhetsstrategier utan att integrera det i
organisationens vision och strategi. Istället för att utveckla en hållbarhet som genomsyrar hela
organisationen blir det till sidoaktiviteter som trädplantering, återvinning och insamling till
välgörenhet som en kompensation för verksamhetens aktiviteter (Ahmed & Sundaram, 2012).
Det ligger ett problem i att många företag har hållbarhetsmål på ledningsnivå men att dessa inte
genomförs genom strategier och faktiska handlingar då det saknas förståelse för hur processen
och arbetsförloppet ser ut (Placet, Anderson & Fowler, 2005: Bonn & Fischer, 2011, KPMG,
2013).
Problemformulering
Hur ser arbetsförloppet ut i svenska textilföretags verksamhet från att hållbarhetsmål utformas
till att resultat redovisas?
Delfrågor:
Vilka faktorer är väsentliga vid genomförande av hållbarhetsarbetet?
Hur integreras hållbarhet i företagens verksamhet?
Hur redovisas hållbarhetsarbetet?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetsförloppet i sex stora svenska
textilföretag från att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas, och generera en ökad
förståelse för detta.
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1.4 Studiens disposition
Nedan följer en modell som visar studiens vidare upplägg. Den syftar till att skapa en tydlighet
för kapitlens innehåll.

• I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Det
inleds med en sammanfattning av den teoretiska referensramen
för att sedan gå vidare och presentera begreppen hållbar
Teoretisk
utveckling, hållbarhetsstyrning samt avslutningsvis
hållbarhetsarbete.
referensram

Metodval

Empiri

Analys

• I detta avsnitt presenteras studiens undersökningsmetod och
tillvägagångssätt samt studiens giltighet och tillförlitlighet.
Studien har ett hermeneutiskt synsätt samt en induktiv ansats och
utförs med hjälp av fallstudier samt kvalitativa intervjuer.

• I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material för
respektive företag utifrån de tidigare använda kategorierna
hållbar utveckling, hållbarhetsstyrning och hållbarhetsarbete.
Materialet är insamlat från intervjuer, hållbarhetsrapporter och
företagens hemsidor.

• I detta avsnitt analyseras data insamlat i den empiriska
undersökningen. Analysen sker efter begreppen hållbar
utveckling, hållbarhetsstyrning samt hållbarhetsarbete och
speglar arbetsförloppet över företagens hållbarhetsarbete.

• I det sista avsnittet redogörs för slutsatserna studien bidragit
med. Problemformuleringen besvaras och resultatet diskuteras.
Slutligen presenteras uppsatsens bidrag och förslag till fortsatt
Slutsats och
forskning.

diskussion

Figur 1: Studiens disposition
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2. Teoretisk referensram
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Den inleds med en sammanfattning för
att sedan gå in på begreppen hållbar utveckling, hållbarhetsstyrning samt avslutningsvis
hållbarhetsarbete.

2.1 Sammanfattning
Begreppet hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 1987,
kap 4). Hållbar utveckling delas in i tre kategorier, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt
ekologisk hållbarhet (FN, 2012; FN, 2005).
Att företag arbetar för hållbar utveckling kan förklaras med hjälp av legitimitetsteorin och
intressentteorin (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin behandlar företagets interaktion
med samhället som helhet och det är viktigt för företaget att försäkra sig om att de arbetar inom
de gränser och normer som samhället satt upp. Företag vill alltså att deras verksamhet ska ses
som legitim från utomstående parter (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin fokuserar på
hur företag interagerar med intressenter och hur dessa påverkas av och kan påverka företaget.
Intressenter är ett viktigt begrepp när det gäller företags hållbarhetsarbete eftersom de utformar
de normer och värderingar företag måste rätta sig efter (Westermark, 2013). Detta innefattar den
första delen i teorimodellen som visas i figur 1.
Hållbarhetsstyrning innefattar verksamhetsstyrning, strategi samt diskussion om relationen
mellan lönsamhet och hållbarhet. Detta visas i den andra delen i teorimodellen. Det är vida
diskuterat om hållbarhetsarbete leder till ökad lönsamhet för företaget. Makni et al. (2009) anser
att hållbarhetsarbete leder till dålig lönsamhet på kort sikt medan Grankvist (2009) menar att
företag både kan spara och tjäna pengar på att arbeta hållbart. Verksamhetsstyrningens
huvuduppgift är att styra företaget mot uppsatta mål och för att uppnå detta kan styrmedel som
budgetering och prestationsmätning användas, men även mjukare aspekter som
organisationskultur, organisatoriskt lärande, organisationsstruktur samt ledarskap spelar roll (Ax,
Johansson & Kullvén, 2009). Att leda en organisation handlar idag om att balansera behov och
engagera människor i gemensamma mål som varken skadar miljön eller människor (Hind,
Wilson & Lenssen, 2009). I och med detta blir det strategiska arbetet viktigt när det kommer till
hållbarhet. Om ett företag aktivt ska kunna arbeta hållbarhet måste ledningen se till att hållbarhet
är integrerat i strategin från första början. Många företag stöter på problem när de arbetar med
hållbarhet då de ser det som en operativ fråga istället för en strategisk (Bonn & Fisher, 2011).
Hållbarhetsarbete innefattar företags faktiska arbete med hållbarhetsfrågor, vilka certifieringar
de arbetar mot, hur de redovisar och kommunicerar sitt arbete samt vad de använder för riktlinjer
i redovisningen. Detta visas i den tredje delen i teorimodellen, figur 1. Företag kan arbeta mot
hållbarhetscertifieringar, både gällande produkter och verksamhetsstyrning (Svensk certifiering,
2015). Avsikten med hållbarhetsrapportering är att presentera organisationens värderingar och
styrmodeller och visa kopplingen mellan organisationens strategi och engagemang för att skapa
en hållbar global ekonomi (GRI, 2015a). I många länder, däribland Sverige, finns inget lagkrav
för privata företag men efter tryck från intressenter redovisar ändå en stor del av dessa sitt
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hållbarhetsarbete (Ioannou & Serafeim, 2014; Westermark, 2013). Som hjälp
hållbarhetsredovisningen finns riktlinjer från GRI att anpassa sig efter (Westermark, 2013).

i
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Verksamhetsstyrning
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Hållbarhetsarbete

Begreppet

Hållbarhetsstyrning

Hållbar utveckling

Figuren nedan speglar företags hållbarhetsarbete enligt teorin och börjar med motiven till att
arbeta med hållbar utveckling samt definitionen av begreppet. Detta ger en bakgrund till varför
organisationer arbetar med hållbarhet. Vidare följer hållbarhetsstyrning som behandlar
företagens syn på hållbarhet i relation till lönsamhet samt hur företagens hållbarhetsarbete styrs
och planeras med hjälp av olika styrmedel som exempelvis mål. Det är här studiens begrepp
arbetsförlopp inleds. I studien definieras arbetsförloppet som hela processen från diskussion om
hållbarhetsmål till att resultatet av detta redovisas. Observera att redovisningen av resultatet inte
är en output av hållbarhetsarbetet, utan en del i det fortgående arbetsförloppet med hållbarhet.
Det sista steget speglar företagens faktiska arbete och hållbarhetsaktiviteter som till sist leder till
redovisning av arbetet.

Certifiering
Redovisning av
hållbarhetsarbete
Hållbarhetsrapport
GRI

Motiv

Arbetsförlopp
Figur 2: Företags arbete med hållbarhet

2.2 Hållbar utveckling
2.2.1 Begreppet hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling definierades 1981 av den amerikanske miljövetaren och författaren
Lester Brown, som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 1987, kap 4). Begreppet fick
internationell spridning 1987 då världskommissionen för miljö och utveckling lanserade det i
rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandsrapporten (FN, 2012; NE, 2015;
FN, 1987).
Hållbar utveckling har delats upp i tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt
ekologisk hållbarhet (FN, 2012; FN, 2005). Social hållbarhet innebär att sträva mot ett samhälle
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där människornas grundläggande behov som hälsa, trygghet och demokrati tillgodoses.
Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med resurser samt att fördela resurserna rättvist. Den
ekologiska hållbarheten handlar om att minska påverkan på naturen (NE, 2015). Alla
dimensioner är beroende av varandra och förstärker varandra ömsesidigt.
Fattigdomsbekämpning, att förändra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster samt
skydda och förvalta naturresurser är övergripande mål och grundläggande krav för hållbar
utveckling (FN, 2005).
Men hållbar utveckling kan definieras på olika sätt (Marsden, Kimble, Nellthorp & Kelly, 2010).
Företags samhällsansvar brukar kallas Corporate Social Responsibility, förkortat CSR.
Begreppet har ingen erkänd definition, men beskrivs som ett frivilligt ansvar utöver krav i
nationell lagstiftning som omfattar frågor kring mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala
rättigheter (Svenskt Näringsliv, 2006). Denna uppsats använder dock begreppet hållbarhet,
eftersom allt fler internationella företag nu väljer att tala om hållbarhet istället för CSR.
Hållbarhet är ett begrepp som till skillnad från CSR har en robust, vetenskaplig verifierad
definition och som förstås överallt (Bergholm, 2013). FN:s definition av hållbarhet har dock fått
kritik då den inte ger riktlinjer för hur konceptet ska kunna användas i företags verksamheter
(Epstein & Roy, 2001). Adam Werbach håller med om denna kritik och säger i en intervju med
Harvard Business Review att hållbarhet har fyra komponenter. Det är att skydda miljön, bry sig
om kulturer, ta ett socialt ansvar samt att verka för ekonomisk hållbarhet. Alla fyra måste arbeta
tillsammans för att forma ett hållbarhetsintiativ, ett företag som använder alla fyra komponenter i
sin strategi är på väg att bli hållbara (Michelman, 2008). Hållbarhet enligt Porter och Kramer
(2006) innebär att företag ska verka för att säkra långsiktig ekonomisk prestation genom att
undvika kortsiktiga beteenden som är miljömässigt slösaktiga och socialt ofördelaktiga.
2.2.2 Legitimitetsteorin
Enligt både legitimitetsteorin och intressentteorin är organisationer en del i ett mer omfattande
socialt system var i organisationen påverkar och påverkas av andra grupper inom samhället. För
att organisationer ska kunna överleva krävs att de är legitima. Enligt legitimitetsteorin vill
organisationer försäkra sig om att de arbetar inom gränser och normer som samhället satt upp, de
vill alltså att deras verksamhet ska ses som legitim från utomstående parter. Legitimitet är en
social konstruktion som är baserad på kulturella normer för hur organisationer bör agera (Deegan
& Unerman, 2011). Aktiviteterna som organisationen utför antas vara önskvärda och ordentliga
baserat på ett antal normer, värderingar och föreställningar som samhället satt upp (Schuman,
1995). Jordens resurser är begränsade och legitimitetsteorin menar att organisationer inte har
någon rätt till jordens resurser utan dessa resurser måste organisationerna förtjäna. Legitimitet
kan ses som ett kontrakt mellan organisationen och samhället den verkar i. De gränser och
normer som samhället satt upp är under ständig förändring och därmed måste organisationer
anpassa sig efter och reagera på den etiska miljö de verkar i (Deegan & Unerman, 2011).
Enligt Deegan och Unerman (2011) kan organisationer leva upp till samhällets förväntningar
genom att följa redovisningsstrategier. Det är nämligen inte bara organisationens faktiska
beteende utan också vad samhället vet om organisationens beteende samt hur de förväntar sig att
organisationen ska bete sig som påverkar huruvida organisationen är legitim eller inte. Det
handlar alltså om att kunna förmedla informationen till samhället så de kan skapa sig en bild av
organisationen. Samhällets attityd gentemot organisationen och dess verksamhet ligger till grund
för organisationens legitimitet. Högre förväntningar och krav från samhället inom
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hållbarhetsområdet leder till att företag reagerar på och agerar efter de ekonomiska, ekologiska
och sociala konsekvenser deras beteende och aktiviteter får. Lever en organisation inte upp till
dessa förväntningar kan de få svårt att överleva eftersom att överlevnad kräver godkännande från
samhället. Om organisationen inte är accepterad av samhället kommer deras verksamhet inte
kunna stå sig mot konkurrerande organisationer på marknaden. När samhällets förväntningar
förändras måste organisationen inte bara förändra sin verksamhet, de måste också se till att
förmedla denna information till samhället för att skapa kännedom om organisationens beteende
och agerande (Deegan & Unerman, 2011). Genom att vara medveten om dessa förändringar och
försöka förutspå samhällets beteende riskerar inte organisationen att förlora sin legitimitet
(Schuman, 1995). Ett sätt att förmedla ut denna information till samhället sker genom
hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsrapporterna blir en redovisning över verksamhetens påverkan
som förmedlas till organisationens intressenter som därefter kan göra en bedömning kring
huruvida de anser att organisationen lever upp till de förväntningar som finns (Deegan &
Unerman, 2011).
2.2.3 Intressentteorin
Medan legitimitetsteorin behandlar förväntningar från samhället syftar intressentteorin till att
förklara relationen till särskilda grupper i samhället (Deegan, 2002). En intressent är en individ
eller en grupp individer som har ett intresse av organisationens beslut. Detta innebär att en
intressent både kan påverkas av och påverka organisationens aktivitet eller beslut. Intressenter är
ett viktigt begrepp när det gäller företags och organisationers hållbarhetsarbete eftersom de
utformar de normer och värderingar företag måste rätta sig efter (Westermark, 2013). På grund
av att olika grupper i samhället har olika syn på hur organisationer bör sköta sin verksamhet
anser intressentteorin att olika sociala kontrakt uppkommer med olika grupper istället för ett
kontrakt med hela samhället (Deegan, 2002). Enligt Grankvist (2009) är företagsledningens
ansvar att driva verksamheten på ett sätt som tar hänsyn till intressentgruppernas intressen.
Genom att göra en intressentanalys väljer företaget ut prioriterade intressenter för att få
information om de viktigaste frågorna för att på så vis kunna rikta fokus på dessa områden och
därigenom skapa förtroende.
Donaldson och Preston (1995) skriver att det finns olika perspektiv inom intressentteorin, det
normativa, det instrumentella och det deskriptiva. Det normativa perspektivet går ut på att alla
intressenter ska bli likvärdigt behandlade av företaget, oberoende på hur stor deras
påverkansmöjlighet är eller hur mycket de påverkas av företaget. Alla intressenter ska ha samma
rätt till information och företagets redovisning är driven av en ansvarskänsla istället för krav. Det
instrumentella perspektivet ser företaget som en medspelare i ett stort socialt system. Här
rangordnas intressenter efter hur viktiga de är för företaget och hur de kan påverka eller påverkas
av företaget. Företaget koncentrerar sig på de viktigaste intressenterna och bemöter inte de
mindre viktigas krav och förväntningar. Här sker redovisningen för att visa att handlingarna
stämmer överens med de viktiga intressenternas krav. Det deskriptiva perspektivet kan ses som
en ram runt de två andra perspektivet och handlar om att företag ska identifiera intressentgrupper
inom samhället utifrån hur de påverkas av eller påverkar företaget (Donaldson & Preston, 1995).
Intressentteorin fokuserar på hur organisationer interagerar med intressenter medan
legitimitetsteorin behandlar interaktionen med samhället som helhet. Genom att beakta de båda
teorierna kan en bättre förklaring ges till ledningens agerande (Deegan & Unerman, 2011).
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2.3 Hållbarhetsstyrning
2.3.1 Hållbarhet – lönsamhet
Företags grundläggande funktion är enligt Svenskt Näringsliv (2006) att utveckla, producera och
leverera varor och tjänster till kunder. För att företagen ska överleva måste detta göras på ett
sådant vis att det ger lönsamhet. Varorna måste efterfrågas av kunderna till den grad att de är
beredda att betala mer för varorna än vad de kostar företaget att producera dem (Svenskt
Näringsliv, 2006).
Sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet är vida diskuterat. Makni et al. (2009) menar att
hållbarhetsarbete, speciellt inom miljödimensionen, leder till dålig lönsamhet på kort sikt då det
blir alltför kostsamt. Även López, Garcia och Rodriguez (2007) forskning pekar på att lönsamhet
och hållbarhet inte går hand i hand. De har kommit fram till att hållbarhetsintiativ leder till
ogynnsam ekonomisk tillväxt på kort sikt, dock undersöks inte relationen på lång sikt. De
poängterar dock att ledningen behöver bortse från de kortsiktiga ekonomiska förlusterna och leda
företaget framåt för att på lång sikt tillgodose de hållbarhetskraven som intressenterna har
(López et al., 2007).
Författare som Porter och Kramer (2006) samt Grankvist (2009) menar att hållbarhet och
lönsamhet är två sidor av samma mynt. Porter och Kramer (2006) hävdar att om företagen börjar
analysera sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med samma verktyg de använder i
ordinarie verksamhet, kommer de upptäcka att det är mer än en kostnad. Det är en källa till
möjlighet, innovation och konkurrensfördelar. Även Grankvist (2009) menar att företag både kan
spara och tjäna pengar på att arbeta hållbart. Organisationer som tillfredsställer kundernas behov
genererar mer vinst och när kunderna ställer allt mer krav på företagens hållbarhetsarbete kan
bristen på ett sådant leda till att företaget tappar kunder till konkurrenter och därigenom förlorar
intäkter. Grankvist (2009) anser att resursbesparing är den viktigaste hållbarhetsfrågan eftersom
detta sparar pengar. Genom att använda sina resurser klokare minskar företag
energiförbrukningen som i sin tur leder till minskade kostnader. Personalen är en viktig resurs
och genom att använda sin personal på ett effektivt och långsiktigt sätt skapar företaget bättre
arbetsförhållanden som leder till bättre kvalitet på produkten eller tjänsten som i sin tur leder till
minskade kostnader för företaget. Genom bättre arbetsmiljö blir färre sjuka och minskad
sjukfrånvaro lönar inte minst företaget men också medarbetarna och samhället i stort. Genom att
planera transporterna och maximera innehållet i containrar görs stora resursbesparingar, både
ekologiska och ekonomiska, vid minskade transporter minskar utsläppen och företagets
kostnader för transporter (Grankvist, 2009).
Enligt Svenskt Näringsliv (2006) hänger lönsamhet och hållbarhet samman. Om lönsamheten
åsidosätts blir det svårt att finansiera hållbarhetsprojekt, om hållbarhet åsidosätts kan företaget få
dåligt rykte och därigenom förlora kunder vilket får negativ effekt på lönsamheten (Svenskt
Näringsliv, 2006).
2.3.2 Verksamhetsstyrning
Verksamhetsstyrning handlar om att avsiktligt påverka verksamheten och dess befattningshavare
med insatser som syftar till att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa
verksamheten. Verksamhetsstyrningens huvuduppgift är att styra företaget mot uppsatta mål. För
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att uppnå detta kan ledningen använda sig av styrmedel. Dessa brukar delas in i tre kategorier:
formella styrmedel, informella styrmedel samt organisationsstruktur (Ax et al., 2009).

Formella styrmedel
Formella styrmedel är ofta mätbara och har ett ramverk för utformningen. Det kan bland annat
innefatta budgetering, prestationsmätning och benchmarking. Budgetering är enligt Ax et al.
(2009) det vanligaste och viktigaste formella styrmedlet och för de flesta företag är budgeten en
viktig del av verksamhetsstyrningen. En budget är en handlingsplan som formulerar förpliktelser
och förväntningar för kommande tidsperiod i en organisation. En budget kan hjälpa företag att
öka motivationen hos anställda, skapa samarbetsvilja och förenkla planeringen av den dagliga
verksamheten (Ax et al., 2009).
Prestationsmätning innebär att olika aspekter på prestation mäts. Metoden används för att styra,
motivera och informera företagets anställda. Det kommunicerar vad som är viktigt att fokusera
på till organisationen och säkerställer att verksamheten drivs efter uppställda mål (Ax et al.,
2009). Balanserat styrkort är ett prestationsmätningssystem som kompletterar finansiella
prestationsmått med icke-finansiella. Detta gör det till en bra metod att införa hållbarhetsfrågor i
organisationen. Styrkortet kan användas som en metod för att sammanlänka företagets vision och
strategi med den kortsiktiga operativa verksamheten och kommunicera detta till de anställda
(Figge, Hahn, Schaltegger & Wagner, 2002).
Benchmarking handlar om att organisationer jämför, inspireras och lär sig av andra
organisationer eller en annan del av den egna organisationen i syfte att förbättra sin verksamhet
(Ax et al., 2009). Pojasek (2010) skriver att benchmarking ofta används i hållbarhetsarbete men
att det fokuseras för mycket på hur konkurrenterna gör – företag inom andra branscher kan också
bidra till lärande och utveckling.

Informella styrmedel
Informella styrmedel innebär mjuka aspekter med större fokus på människorna inom
organisationen. Det berör organisationskultur och organisatoriskt lärande (Ax et al., 2009).
Enligt Linnenluecke och Griffiths (2010) måste organisationen ha en kultur som är inställd på
hållbar utveckling för att kunna uppnå hållbarhet i organisationen. Organisationskultur kan
definieras på flera sätt, det kan vara ett företags accepterade beteende, normer och ritualer eller
gemensamma värderingar samt ideologier (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Enligt Grankvist
(2009) är organisationskulturen det enskilt viktigaste som avgör om ett företag blir framgångsrikt
eller inte. Jarnagin och Slocum (2007) skriver att organisationskulturen ofta är en anledning till
att organisationsförändringar misslyckas, då endast verktyg, tekniker och strategier ändras men
kulturen är densamma. Hur framgångsrik implementeringen av hållbarhet i organisationen blir
kan bero på organisationens underliggande värderingar och ideologier som utgör dess
företagskultur. Det är svårt att implementera något som inte ligger i linje med företagskulturen
(Jarnagin & Slocum, 2007). Linnenluecke och Griffiths (2010) anser att organisationsförändringar kan förändra organisationskulturen inom vissa dimensioner. Exempelvis kan
publicerandet av hållbarhetsredovisningar påverka organisationskulturen på en ytlig nivå. Ökat
arbete med hållbarhet i form av hållbarhetsmått eller utbildning för personalen kan förändra
personalens värderingar och föreställningar och på sikt även deras kärnvärderingar när det
kommer till hållbarhetsarbete.
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Genom organisatoriskt lärande, som uppstår i den dagliga interaktionen mellan människor,
utvecklar organisationen sitt hållbarhetsarbete. Personalen frågar, diskuterar och delar
erfarenheter av hållbarhetsarbete vilket utvecklar organisationens kunskap i hållbarhetsfrågor
(Fenwick, 2007). Smith och Sharicz (2011) skriver att organisatoriskt lärande är viktigt för ett
framgångsrikt hållbarhetsarbete. Ramirez (2012) påpekar dock att det inte är någon utmaning att
skapa en lärande organisation, utmaningen är att skapa en effektivt lärande organisation. En ökad
benägenhet för lärande gör organisationer bättre utrustade för att tackla hållbarhetsutmaningar
(Jamali, 2006). För att integrera hållbarhet i organisationen måste kunskaper som finns hos de
anställda fångas upp för att forma hållbarhetsrelaterade kunskaper och insikter (Jamali, 2006).
För att kunna göra detta måste personligt ansvar och genuint engagemang uppmuntras i alla
nivåer inom organisationen (Fenwick, 2007).

Organisationsstruktur
Alange och Steiber (2009) påpekar vikten av organisationsstrukturen för att kunna upprätthålla
hållbarhet. En engagerad företagsstyrning vid en tidpunkt håller inte för evigt, och
hållbarhetsarbetet förändras och utvecklas i och med att organisationsstrukturen förändras. Det är
viktigt med transparens inom organisationen och pålitliga mätinstrument för att fortlöpande
kunna arbeta med hållbarhet. Benn (2007) skriver att samarbeten och allianser mellan olika
organisationer är viktigt i hållbarhetsfrågor och att ledningen måste göra detta möjligt.
Goldsmith och Eggers (2004) anser att verksamhetsstyrningen måste förändras från kontroll och
kommando till en mer dynamisk nätverks-inriktad styrning vilket öppnar upp för hållbara
samarbeten företag i mellan.
Beslut i organisationer kan fattas på olika nivåer, en organisation kan vara centraliserad eller
decentraliserad. En decentraliserad organisation innebär att makten är spridd hos flera personer,
en centraliserad innebär att all beslutsmakt finns hos ett fåtal personer. I en decentraliserad
organisation fattas besluten längre ner i organisationen och det blir en effektivare process då
beslutsmakten finns där problemen uppstår. Styrningen av en decentraliserad organisation
minskar inte, utan ökar snarare eftersom beslut fattas av anställda som inte har full överblick
vilket gör att ledningen måste sätta upp klara mål och skapa en gemensam vision. Företaget
arbetar efter mål och strategi samt uppföljning (Södergren, 1992). En centraliserad organisation
underlättar styrningen av organisationen då beslutsfattandet för hela organisationen samordnas
på ett ställe (Mintzberg, 1993).
När det kommer till ledarskap och hållbarhet handlar det om att balansera behov och engagera
människor i gemensamma mål som varken skadar miljön eller människor (Hind et al., 2009).
Detta eftersom företag befinner sig i ett stort komplext system där de interagerar med olika
intressentgrupper. För att bli framgångsrika måste de skapa dialog med individer både inom och
utanför organisationen. Wilson och Holton (2003) har beskrivit egenskaper som ledare måste ha
för att kunna integrera hållbarhet och ansvarstagande i organisationens beslutsfattande och
dagliga verksamhet. Egenskaperna går ut på att ifrågasätta verksamheten genom att vara öppen
för nya idéer och utmana andra att anta nya sätt att arbeta. En ledare måste också förstå
betydelsen av olika aktörer i samhället (regering, företag, arbetsmarknadens parter, icke-statliga
organisationer och det civila samhället) och hur de interagerar med varandra. Att bygga interna
och externa samarbeten samt skapa strategiska nätverk och allianser är också viktigt för att
utveckla ett hållbarhetsarbete. Ledaren måste kunna identifiera intressenter, bygga relationer och
ha en dialog med dessa samt balansera konkurrerande krav. Att respektera mångfald, förstå
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skillnader och kunna anpassa sig till olika situationer samt att ha en strategisk syn på
företagsklimat är vidare egenskaper Wilson och Holton (2003) anser att en ledare som vill
implementera hållbarhet bör ha.
2.3.3 Strategi
Bonn och Fisher (2011) anser att om ett företag ska bli mer hållbart, behöver ledningen se till att
hållbarhet är integrerat i strategin från första början. De skriver att företagsledare stöter på
problem när de försöker göra sina organisationer mer hållbara, och att en del av de problemen
beror på att de ser hållbarhet som en operativ fråga istället för en strategisk. Vidare bör
organisationens vision reflektera organisationens engagemang inom hållbarhetsområdet och bör
innehålla ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter som ger en vägledning för samtliga
inom företaget och som utgör basen för framtida strategiska beslut. Ett långsiktigt åtagande till
hållbarhet kräver att beslutsfattare har hållbarhet i åtanke i alla beslutsprocesser, speciellt där det
finns spänning mellan ekonomiska frågor och hållbarhet. Att ta hand om spänningarna skapar
långsiktiga hållbarhetsresultat istället för kortsiktiga finansiella resultat och kommer dessutom
sända signaler till hela företagets medarbetare att hållbarhet är en viktig del i strategin. Vidare
bör företag som strävar efter att bli mer hållbara tänka över om de ska modifiera sina nuvarande
produkter eller om de ska utveckla nya, hållbara produkter (Bonn & Fisher, 2011). Placet et al.
(2005) skriver att företag bör säkerställa att alla hållbarhetsfokuserade valmöjligheter inför
framtiden är noga övervägda när hållbarhetsstrategier tas fram. Företag bör även undersöka
alternativen de ställs inför utifrån en helhetssyn när det gäller miljö- och samhällsperspektiv samt
att ta hänsyn till intressenter och analysera finansiella risker eller fördelar. De framhåller dock att
utveckla en hållbarhetsstrategi är svårt och i slutändan måste strategin vara anpassad för den
specifika situationen, det finns ingen enkel lösning. (Placet et al., 2005).
Definition på strategi är ett komplicerat område som inte kan styras med ett par tumregler. Men
strategi handlar om att gå längre än best practices, det bästa sättet att utföra något. Det handlar
om att välja en unik position, att göra saker annorlunda än konkurrenter på ett sätt som bidrar till
lägre kostnader och tillfredsställer en viss kundgrupp. Dessa principer kan tillämpas på företagets
hållbarhetsarbete. Utmaningen med att skapa och implementera en tydlig strategi är oftast
organisatorisk och ledarskap spelar en stor roll (Porter & Kramer, 2006). Whittington (2002)
skriver att det finns flera perspektiv på vad strategi är och vad som styr implementeringen av
den. I det klassiska perspektivet är lönsamhet det övergripande målet och rationell planering är
tillvägagångsättet som används för att nå det. Ledningen samlar in så mycket information som
möjligt kring omvärlden och använder modeller och tekniker för att analysera både
organisationen och omvärlden för att få fram den bästa strategin inför framtiden. I det
evolutionistiska synsättet förväntas marknadens krafter säkerställa vinstmaximeringen. Här är det
de som presterar bäst som vinner. Det handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle samt att
låta omgivningen stå för urvalet. De anser att utformandet av långsiktiga strategier kan bli
förödande och att cheferna istället borde fokusera på att effektivisera det nuvarande arbetet. Det
processorienterade synsättet framhåller att både organisationer och marknader är besvärliga och
komplicerade företeelser där strategier uppstår i små steg. Marknadens och organisationens
processer är sällan tillräckligt perfekta för vare sig den klassiska eller den evolutionära teorin
(Whittington, 2002). Mintzberg (1994) skriver att i praktiken utformas en strategi med hjälp av
en pragmatisk process med misstag, lärande och kompromisser. Den tänka strategin blir inte
alltid den realiserade strategin utan strategi består av ett mönster av beslut som leder fram till
resultatet (Mintzberg & Waters, 1985). Systemteoretikerna menar att strategi spelar roll, men på
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ett annorlunda sätt än klassikerna. De bygger sitt synsätt på Granovetter (1985) som skriver om
”social embeddeness” vilket innebär att ekonomisk aktivitet inte kan ske i någon enskild svär där
objektiva finansiella beräkningar kan göras. Han menar att istället påverkas människors
ekonomiska beteende av nätverk av sociala relationer som familj, stat, utbildning,
yrkestillhörighet, religion och etnisk bakgrund. Nätverken påverkar människornas handlingar
och skiljer företag åt beroende på vilket nätverk det är inneslutet i. En strategi spelar roll i den
kontext den verkar, och denna kontext styr vilka strategier som kan överleva.
Porter och Kramer (2006) har delat in företags arbete med hållbarhet i responsivt och strategiskt.
Responsivt hållbarhetsarbete innebär att företaget lyssnar på vad deras intressenter tycker är
viktiga hållbarhetsfrågor, mildrar befintliga eller förväntade negativa effekter av
affärsverksamheten samt är goda samhällsmedborgare. Dessa handlingar utgör en bra
utgångspunkt, men företag måste enligt Porter och Kramer (2006) ha en mer proaktiv och intern
process. Detta kan göras genom att analysera företagets värdekedja och identifiera
hållbarhetsfrågor i varje steg, strategiskt hållbarhetsarbete. Detta sträcker sig längre än det
responsiva hållbarhetsarbetet. Ett strategiskt hållbarhetsarbete skapar ett få antal initiativ som har
stor social och affärsmässig betydelse. Det finns ett inifrån-och-ut perspektiv likväl som ett
utifrån-och-in perspektiv som arbetar parallellt, enligt Porter och Kramer (2006) är det här som
möjligheterna för ”shared value” – att skapa värde för både företaget och samhället, finns. När
hållbarhet är helt integrerat i värdekedjan anser Porter och Kramer (2006) att hållbarhetsarbetet
blir svårt att särskilja från företagets dagliga verksamhet. Men att göra detta kräver mycket mer
än goda intentioner, det kräver starkt ledarskap, anpassning i hela organisationen, rapportering
samt incitament.

2.4 Hållbarhetsarbete
2.4.1 Certifiering
På grund av det ekonomiska och sociala trycket från samhället har företag tvingats förändra sin
syn på hållbarhetsarbete. Företagets förmåga att svara på detta tryck kommer avgöra dess
relation till intressenter. En respons från företaget kan vara att skaffa en eller flera certifieringar
(Cañón-de-Francia & Garcés-Ayerbe, 2009). En certifiering blir ett bevis på att företaget lever
upp till en viss kravspecifikation, norm eller standard och ger därmed företaget möjlighet att dels
internt men också externt visa att de lever upp till hållbarhetskraven (Svensk certifiering, 2015).
Det finns ett flertal certifieringar att tillämpa och en välkänd och inarbetad standard som är
accepterad världen över är ISO 14001. Det är den standard som behandlar miljöledning och en
ISO 14001 certifiering innebär att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan genom att de
uppfyller en rad krav som ämnar minska företagets påverkan på miljön (Svensk certifiering,
2015). Dessa krav innefattar bland annat att utveckla en miljöpolicy, utforma en
planeringsprocess som identifierar miljökrav och definierar mål för miljöförbättringar och
rapportering och förebyggande (Cañón-de-Francia & Garcés-Ayerbe, 2009). Denna standard
skapar sedan system som kan integreras i den dagliga verksamheten. Dessa miljösystem avser att
underlätta arbetet och förbättra verksamheten (Swedish Standards Institute, 2015).
Global Organic Textile Standard (GOTS) däremot är en märkning som riktar sig till textilier.
Organisationer som arbetar med bearbetning, tillverkning och handel med textilier kan ansöka
om denna certifiering. Denna märkning ställer både ekologiska och sociala krav på produktion
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och tillverkning av kläder och textilier. GOTS märkning syftar till att underlätta för konsumenter
att välja produkter där ett helhetsansvar tagits för produktens livscykel. Det ekologiska och
sociala ansvaret börjar vid odlingen och går hela vägen till tillverkning av färdiga produkter.
Märkningen har hårda krav gällande kemikalieanvändning i produktionen och ställer även krav
på arbetsmiljön för de som arbetar i de olika leden. De anställdas arbetsvillkor och sociala
rättigheter är även de områden som GOTS ställer krav på (Sveriges konsumenter, 2010). Även
Soil Association är en märkning för produkter (Sveriges konsumenter, 2010). Textilier som är
certifierade som ekologiska har följt ekologiska normer och kontrollerats i varje steg i
förädlingen för socialt och miljömässigt ansvar (Soil Association, 2013). Liksom GOTS ställer
Soil Association strikta krav på användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen i odling och
tillverkning, arbetsvillkor och sociala förhållanden som rör produktionen. Enligt Soil
Associations märkning får inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade
organismer användas i produktionen (Sveriges konsumenter, 2010).
Vidare är Oeko-Tex 100 ett världsomfattande certifieringssystem för textila råvaror och
slutprodukter (Oeko-Tex, 2015). Märkningen, som kallas Trygg Textil/Confidence In Textiles,
garanterar att produkten inte innehåller några hälsoskadliga ämnen (Sveriges konsumenter,
2010). För att en produkt ska kunna certifieras med Oeko-Tex Standard 100 krävs att alla krav
uppfylls för respektive del i produktionen. Produkten genomgår omfattande tester för att
kontrollera att den inte innehåller några hälsoskadliga ämnen för att den sedan kunna märkas
med Trygg Textil/ Confidence In Textiles (Sveriges konsumenter, 2010). Oeko-Tex Standard
100 ställer även krav på icke textila delar i produkten så som tryck, dragkedjor och knappar
(Oeko-Tex, 2015). Utöver detta använder sig de nordiska länderna av en gemensam
miljömärkning som heter Svanen. Svanenmärkning infördes för att underlätta för konsumenterna
att välja produkter som uppfyller stränga miljökrav (Svanen, 2015). Svanen innebär
ansvarstagande hela vägen från att bomullen odlas till att det blivit färdiga kläder eller textilier.
Genom att göra kontrollbesök, tester och intyg kontrolleras produkterna. För att kläder och
textilier ska få märkas med Svanen krävs att bomullen och andra växtfibrer ska uppfylla EUkraven för ekologisk produktion. Svanen har stränga krav kring användning av hälso- och
miljöfarliga ämnen i tillverkningen och utsläppen till luft och vatten från fabrikerna (Sveriges
konsumenter, 2010).
I EU har ett gemensamt miljömärke, EU-blomman, skapats för att lyfta fram produkter som har
en minskad påverkan på miljön (Svanen, 2015). Denna märkning ställer höga krav när det gäller
utsläpp till luft och vatten och användningen av miljöfarliga ämnen. Det finns också ett krav på
att inga rester från miljö- eller hälsoskadliga ämnen får finnas i den slutliga produkten. Om
bomullen är ekologiskt odlad finns texten ”ekologisk bomull” eller ”organic” bredvid blomman
(Sveriges konsumenter, 2010).
Fairtrade är en internationell certifiering som syftar till att förbättra de ekonomiska, sociala och
miljömässiga förhållandena i utvecklingsländer. Fairtrade bygger på ett samarbete mellan
producenter och konsumenter där konsumenter får en chans att hjälpa till att minska fattigdomen,
samtidigt som Fairtrade ger bönderna en bättre affär och förbättrade handelsvillkor (Fairtrade,
2011). Fairtrades certifiering är mest känd för sina ekonomiska standarder där de kräver att
köparna ska betala ett garanterat minimipris, som ska säkerställa att producenterna kan täcka sina
genomsnittliga kostnader och social premie till producenterna som går till en gemensam fond för
exempelvis skolbygge. De rekommenderar även att köparna ska tillhandahålla
- 14 -

förhandsfinansiering samt arbeta med långsiktiga kontrakt (Fairtrade, 2011). Märkningen utförs
av Fairtrade Labelling Organizations International (FLOCERT), en organisation som utgörs av
20 nationella initiativ, som tagit fram särskilda regler för bomullsproduktion. Fairtrades
märkning finns på kläder och textilier av bomull (Sveriges konsumenter, 2010).
2.4.2 Redovisning av hållbarhetsarbete
Med hållbarhetsredovisning avses den kommunikation där organisationer beskriver dess
ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser som orsakas av dess dagliga verksamhet
(Aktas, Kayalidere & Kargin, 2013). Enligt Peloza, Loock, Cerruti & Muyot (2012) anses ett
starkt rykte vara en värdefull tillgång för företag och hållbarhet har blivit en viktig del av
företagets anseende. För många intressenter har hållbarhet en betydande roll vid beslutsfattande.
Tidigare var hållbarhet ett smalare område men har nu utvecklats till att ha blivit ett område som
täcker flera aspekter och är något som alla företag riskerar att kritiseras kring. Enligt Morsing
och Schultz (2006) kan i stort sätt alla företag idag få legitimitetsproblem vid något tillfälle. Att
kommunicera sitt hållbarhetsarbete kan förebygga sådana problem men informationen företagen
förmedlar kan även provocera ifrågasättande kring hållbarhetsarbetet. Att hantera
hållbarhetskommunikation kan vara utmanande även för företag som arbetar aktivt med
hållbarhet. I många länder är det idag frivilligt att redovisa sitt hållbarhetsarbete, däribland
Sverige, med undantag för statligt ägda bolag. Detta gör att företag kan göra egna tolkningar
över vad och hur de ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Peloza et al. (2012) menar att det idag är
vanligast att kommunicera sitt hållbarhetsarbete via en hållbarhetsrapport eller hemsida. Men
intressenter får även hållbarhetsrelaterad information från andra typer av medier, så som via
tidningar och tv, sociala medier men även muntligen. Detta sätt att förmedla information kräver
att intressenterna själva aktivt letar efter information kring företags hållbarhetsarbete och
informationen där är ofta omfattande och komplex. Företag som har integrerat hållbarhet i dess
kultur anses vara bättre på att förmedla sitt hållbarhetsarbete via den vanliga kommunikationen
än företag som inte har den integrerat. Företag som är ledande inom hållbarhet kan kommunicera
sitt hållbarhetsarbete rättframt på grund av att det är integrerat i varje aspekt av
affärsverksamheten. Dock vill de inte kommunicera sitt hållbarhetsarbete för aggressivt då det
finns en rädsla för att intressenter ska uppfatta det som att syftet med hållbarhetsarbetet endast är
till för företagets egen vinning. Vidare menar Peloza et al. (2012) att företag som lyckas
engagera intressenter genom flera kommunikationskanaler har större chans att lyckas
kommunicera sina hållbarhetsintiativ.
2.4.3 Hållbarhetsrapport
Som tidigare nämnt är hållbarhetsrapporten ett vanligt sätt för företag att förmedla information
kring deras hållbarhetsarbete. Syftet med rapporten är att informera samhället om att
organisationen har uppfyllt de krav som finns på de aktiviteter som de är ansvariga för (Deegan
& Unerman, 2011). Användningen av hållbarhetsrapporter är en av de största utvecklingarna
som sker mot en hållbar global ekonomi och informerade marknader (KPMG et al., 2010).
Hållbarhetsrapporteringen presenterar organisationens värderingar och styrmodeller och visar
kopplingen mellan organisationens strategi och engagemang för att skapa en hållbar global
ekonomi (GRI, 2015a). Dessa rapporter har gjort det möjligt för organisationer att bättre förstå
och kommunicera viktiga frågor som påverkar dess prestanda och gemensamma framtid (KPMG
et al., 2010).
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Westermark (2013) skriver om managementtesen “What gets measured gets managed” som
innebär att det som mäts och rapporteras blir åtgärdat och att mätningar och rapporter därför bör
utföras. När det kommer till hållbarhet, innebär det att om organisationer mäter faktorer som
återger hållbarhetsarbetet och rapporterar detta kommer en förändring i riktning mot hållbar
utveckling automatiskt ske. Denna mätning och rapportering är till för att kontrollera att de
strategiska hållbarhetsmålen realiseras. Utgångspunkten är att företaget har en vision och strategi
för hållbar utveckling, om inte detta finns blir det omöjligt att upprätta en hållbarhetsredovisning.
I den inledande delen av hållbarhetsrapporten är det vanligt att ledningen presenterar företagets
strategi och organisationsprofil samt kommenterar utfallet och lärdomarna de fått av årets
hållbarhetsarbete. Rapporten fortsätter med kartläggning av intresserelationer samt
hållbarhetsredovisningens siffror, tabeller och övriga data som visar årets utfall. Genom att mäta
prestationerna och jämföra dessa med målen kan företag visa i vilken utsträckning de har
verkliggjort sina strategier och uppnått sina mål (Westermark, 2013).
På grund av de senaste årens globala ekonomiska kriser och skandaler inom företag har misstron
gällande företags självreglering ökat, detta har lett till att allmänhetens efterfrågan på
hållbarhetsredovisning har ökat. Lagstiftningen har därmed ökat i stora delar av världen och allt
fler länder har infört koder och riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Ioannou & Serafeim, 2014).
I många länder har hållbarhetsredovisning blivit obligatorisk och regler över hur rapporterna ska
utformas har införts. Mer regler och koder har medfört att antalet hållbarhetsredovisningar har
ökat och företag tar större ansvar för den globala hållbarheten (KPMG et al., 2010; Aktas et al.,
2013). Sverige införde år 2007 riktlinjer gällande hållbarhetsrapportering för statligt ägda
företag. Enligt dessa riktlinjer ska de statligt ägda företagen tillhandahålla hållbarhetsrapporter
som stämmer överens med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsrapporterna
kvalitetssäkras genom att de granskas och bestyrks av en extern part (Westermark, 2013). Det är
inte bara regeringar som strävar efter en mer omfattande rapportering av ekonomisk, social och
miljömässig påverkan, även fondbörsen ser stora fördelar med denna utökade rapporteringen
genom mer öppenhet och avslöjande (KPMG et al., 2010).
Hållbarhetsredovisningen utförs ofta idag som enskilda dokument i enlighet med ett externt
regelverk såsom GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013), detta för att
skapa en högre trovärdighet samt att informationen blir jämförbar över tid och mellan olika bolag
(Aktas et al., 2013). Allt fler företag vill göra sin verksamhet mer hållbar och på så vis bidra till
en hållbar utveckling, detta har medfört att antalet företag som producerar hållbarhetsrapporter
har ökat (Westermark, 2013).
2.4.4 Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative (GRI) är en icke-vinstdrivande organisation som är ledande inom
hållbarhetsområdet och arbetar med användningen av hållbarhetsrapportering som ett verktyg för
företag att bli mer hållbara. De har utvecklat ett omfattande ramverk för hållbarhetsredovisning
som är det mest väletablerade riktlinjerna för frivillig rapportering av ekologiska och sociala
prestationer och används av tusentals organisationer av alla storlekar och inom alla branscher
över hela världen (Brown, de Jong & Levy, 2009; GRI, 2015b; Westermark, 2013). Ramverket
möjliggör en ökad organisatorisk insyn och ansvarsskyldighet i företagen, detta för att öka
intressenters förtroende för företaget (GRI, 2015b). Ramverket består av 80 resultatindikationer
och företag väljer själva vilka de vill använda sig av (Westermark, 2013). Målet med ramverket
var att utveckla riktlinjer för rapportering gällande the Triple Bottom Line, alltså företags
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ekonomiska, sociala och ekologiska påverkan. GRI:s målsättning är nu att utveckla sina riktlinjer
och sprida dessa över hela världen och göra detta till en standardpraktik genom att bidra med
stöd för medlemsorganisationerna. De strävar efter att göra hållbarhetsredovisningen lika högt
värderad som finansiell rapportering och få en internationellt erkänd status jämförbar med
IASB:s standarder för finansiell redovisning (Westermark, 2013; KPMG et al., 2010). GRI:s
riktlinjer uppdaterats kontinuerligt, den senaste uppdateringen är från 2013 (GRI, 2015b). GRI
har företrädare från flera intressentgrupper som revisionsorganisationer, företag och
branschorganisationer. En av grundtankarna är att gynna företags intressenter som kan få
inflytande genom att kunna påverka GRI:s riktlinjers utveckling (Westermark, 2013).
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3. Metodval
I detta avsnitt presenteras studiens undersökningsmetod och tillvägagångssätt. Studien har ett
hermeneutiskt synsätt och en induktiv ansats, studien utförs med hjälp av fallstudier och
kvalitativa intervjuer. Slutligen beskrivs studiens analysmetod samt giltighet och tillförlitlighet.

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt
Studien utgår från ett hermeneutistiskt synsätt. Inom det hermeneutistiska synsättet ses tolkning
och förståelse som det viktiga, det ligger ett stort ansvar på den som ska tolka resultatet eftersom
att samma händelse kan tolkas på olika vis (Jacobsen, 2002). Widerberg (2002 s. 26) skriver att
hermeneutik innebär “att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga”. Då syftet med
studien är att beskriva, analysera och få en ökad förståelse för hur arbetsförloppet ser ut från att
hållbarhetsmål utformas till att resultatet redovisas blir det naturligt att betrakta uppsatsen
hermeneutistiskt. Studien utgår från en konstruktionistisk kunskapssyn, vilket innebär att sociala
företeelser skapas och ändras med tiden utefter sociala aktörers samspel (Bryman, 2011).

3.2 Metodansats
Studien utgår från en induktiv ansats som innebär att slutsatser dras från den insamlade empirin
och utifrån detta genereras ny kunskap. Metoden är lämplig för studien då ett visst fenomen
undersöks och ny kunskap kan genom detta skapas. Metoden går ut på att relevant information
insamlas och analyseras, systematiseras och formas till ny kunskap. Målet är att gå in med ett
öppet sinne och att ingenting ska begränsa vilken information som samlas in. Med hjälp av denna
metod kan data som korrekt återger verkligheten i ett givet sammanhang samlas in (Jacobsen,
2002).

3.3 Val av undersökningsmetod
Studien har en kvalitativ undersökningsmetod där fokus ligger på att skapa en ökad förståelse för
det undersökta fenomenet (Jacobsson, 2002). Denna metod är lämplig då studien beskriver,
analyserar och ökar förståelsen för hur arbetsförloppet ser ut från att hållbarhetsmål utformas till
att resultat redovisas. Widerberg (2002) skriver att kvalitativ forskning syftar till att förklara ett
fenomens natur eller egenskaper. Fördelar enligt Jacobsen (2002) med en kvalitativ studie är att
det sätter få begränsningar på de svar uppgiftslämnaren kan ge samt att vikt läggs vid detaljer
och det unika, vilket anses vara viktigt för denna studie. Denna metod bidrar dessutom till mer
öppenhet då den inte tvingar på respondenten förutbestämda svarsalternativ. Nackdelen är att
resultaten inte kan generaliseras (Jacobsen, 2002), dock finns ingen avsikt att generalisera då
detta inte är syftet med studien.

3.4 Datainsamling
Studien har utförts genom besöksintervjuer och telefonintervjuer, vilket gör att studien mestadels
består av primärdata. Att samla in primärdata innebär att ny data, som är styrd av
undersökningens frågeställning, samlas in för att utveckla nuvarande kunskap kring det aktuella
problemet. Empiri har även samlats in från företagens egen redovisning av sitt hållbarhetsarbete,
både via hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och företagens hemsidor. Sekundärdata, som är
uppgifter insamlade genom tidigare forskning under en annan problemställning, användes för att
skapa en grundförståelse om fenomenet vi ska undersöka. Det är under insamlingen av
sekundärdata viktigt att vara kritisk i urvalet, och lägga stor vikt vid hur trovärdiga källorna är.
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Det är idealt att ha både primär- och sekundärdata eftersom det kan ge undersökningens resultat
ökat stöd (Jacobsen, 2002). Tidigare forskning som har relation till hållbarhetsstyrning samt
hållbarhetsarbete har sammanställts. Studien inriktar sig på nyare forskning, från 2000-talet och
framåt när det kommer till hållbarhetsbegreppet eftersom att det är en relativt ny företeelse. Dock
har äldre litteratur använts när det kommer till strategi och redovisning, då dessa teorier är
befästa och relevanta än idag. Främst har vetenskapliga artiklar använts, funna via Högskolan i
Halmstads sökverktyg Summon samt Google Scholar. Använda databaser är ProQuest, Emerald,
Science Direct och Wiley Online Library. Böcker som använts har hittats via sökning i databas
eller via tidigare forsknings referenser. Sökorden som har använts för att samla in sekundärdata
är “sustainability”, “strategy”, “reporting”, “corporate responsibility”, ”profitability” och
kombinationer av dessa. FN-rapporter samt attitydundersökningar publicerade i vetenskapliga
tidskrifter har även använts.
3.4.1 Val av företag
Studien har ett målinriktat urval där respondenter som är relevanta för frågeställningen väljs ut.
Det är ett icke-sannolikhetsurval som Bryman (2011) kallar ”purposive sampling”. Studien
undersöker stora företag inom textilbranschen som aktivt arbetar med hållbarhet och
kommunicerar detta arbete via antingen hållbarhetsrapport, årsredovisning eller företagets
hemsida. Då det endast är lagkrav på att statligt ägda företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete
leder det till att små och medelstora privata och publika företag ofta inte gör detta (Westermark,
2013). Studien har därför riktats in på större företag som frivilligt valt att redovisa sitt arbete
efter tryck från intressenter. Företagen som studeras är KappAhl, Hemtex, Åhléns, Haglöfs,
Indiska och Gudrun Sjödén. En ansvarig inom hållbarhet på varje företag, som på något sätt är
aktiv i hållbarhetsarbetet, har intervjuats.
Respondent

Befattning

Företag

Typ av intervju

Datum

Eva Kindgren

Hållbarhetsansvarig

KappAhl

Besök

30/3 2015

Alexandra Svennered

CSR-koordinator

Hemtex

Besök

25/3 2015

Mona Lindskog

Åhléns

Telefon

27/3 2015

Lennart Ekberg

Utvecklingsansvarig,
produktkvalitet
Hållbarhetschef

Haglöfs

Telefon

31/3 2015

Lotta Amsén

Hållbarhetsansvarig

Indiska

Telefon

9/4 2015

Therese Groth

Hållbarhet och inköp

Gudrun
Sjödén

Telefon

29/4 2015

Tabell 1: Respondenter

3.5 Fallstudier
För att undersöka studiens problemställning har fallstudier utförts. Det används för att undersöka
fenomen i sin realistiska kontext. Med fallstudier avses att förklara, förstå eller beskriva
företeelser eller organisationer. Fallstudier behöver inte begränsas till just ett fall utan kan göras
på flera analysenheter (Backman, 1998). Syftet med fallstudier är att ta ut en liten del ur ett stort
förlopp och med hjälp av detta beskriva verkligheten (Ejvegård, 2003). Det ger möjlighet att
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behålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser som är i sin verkliga kontext, och
kontextens förutsättningar spelar stor roll för det som studeras (Ejvegård, 2003). Detta är
passande för studien eftersom syftet är att generera en ökad förståelse för företags arbetsförlopp i
hållbarhetsfrågor. Nackdelen med fallstudier är att ett ensamt fall aldrig kan representera
verkligheten (Ejvegård, 2003). När fler fall undersöks kan dessa jämföras, vilket studien avser att
göra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Fallstudier är användbart när specifika förlopp eller
faktorer för en viss organisation beskrivs, det går in på djupet för att ta reda på saker som inte är
klara i förväg. Utifrån resultatet av fallstudier kan det genereras ny kunskap som sedan kan testas
genom andra uppläggningstyper (Jacobsen, 2002).

3.6 Operationalisering
Operationalisering innebär att teori omvandlas till något empiriskt mätbart genom exempelvis
konkreta frågor. Detta görs eftersom att det inte alltid finns färdiga variabler att mäta (Jacobsen,
2002; Ejvegård, 2003), vilket är fallet i denna studie. Ett antal frågor, som återfinns i bilaga 1,
har arbetats fram och ska ge svar på frågeställningen och uppnå syftet. Jacobsen (2002) anser att
det är viktigt att operationalisera varje variabel för att göra intervjuguiden tillförlitlig.
Inledningsvis ställs frågor kring respondentens arbete på företaget.
Intervjuerna är upplagda efter begreppen:
•
•
•

Hållbar utveckling
Hållbarhetsstyrning
Hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling kan inte uppnås utan företags engagemang och åtagande (FN, 2013).
Organisationer runt om i världen börjar ta allt större ansvar och därför har frågor arbetats fram
som ger svar på hur företaget definierar hållbarhet samt deras syn på hållbarhet. Vidare ger
frågorna svar på hur intressenterna påverkar, och vad det finns för krav från samhället.
Hållbarhetsstyrning handlar om hur företaget styr sin verksamhet till mer hållbara. Här tas frågor
upp kring hur de ser på lönsamhet i samband med hållbarhet och hur de arbetar med styrmedel
samt vad de har för hållbarhetsmål och hållbarhetsvision. Bonn och Fisher (2011) skriver att om
ett företag ska bli hållbart, behöver ledningen se till att hållbarhet är integrerat i strategin. Därför
har vi arbetat fram frågor som svarar på hur de arbetar med strategier för att realisera målen och
hur dessa implementeras i företagets dagliga verksamhet. Vidare ger det svar på om hållbarhet är
integrerad i företagets strategi. Utöver det ställs frågor kring organisationskulturens påverkan.
Hållbarhetsarbete berör företagens faktiska arbete med hållbarhet samt hur de redovisar och
kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Frågorna ger svar på vilka aktiviteter företagen arbetar med
samt om de arbetar mot några hållbarhetscertifieringar. Hållbarhetsredovisning är en av de
största utvecklingarna som skett mot en mer hållbar ekonomi och en informerad marknad
(KPMG et al., 2010). Frågor som ger svar på hur de arbetar med hållbarhetsredovisning samt om
de följer några standarder eller riktlinjer för denna har arbetats fram. Frågor kring detta begrepp
ger även svar på varför och för vem företagen redovisar sitt arbete samt om de ser några
konkurrensfördelar med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Frågor kring hur
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hållbarhetsarbetet har utvecklats under de år företaget varit aktiva med hållbarhetsarbete ställs
även.
3.6.1 Upplägg av intervjuer
För att få svar på problemformuleringen utförs öppna individuella intervjuer med respektive
företag. Vi gjorde detta val då relativt få enheter ska undersökas och vi är intresserade av vad den
enskilde individen säger, tolkar och lägger för mening i det undersökta fenomenet. Intervjuerna
gjordes med hjälp av en mall över relevanta ämnen och delvis förberedda frågor med fast
ordningsföljd och enbart öppna svar. Jacobsen (2002) beskriver detta som en delvis strukturerad
öppen intervjuguide. Innan intervjuerna har gjordes en genomgång av företagens redovisning av
hållbarhetsfrågor för att få en bild av företagets hållbarhetsintiativ. Besöksintervjuer gjordes med
företagen vars huvudkontor ligger i Mölndal samt Borås och telefonintervjuer med företag vars
huvudkontor ligger i Stockholm eller längre norrut. Anledningen till detta är kostnadsmässiga
och tidsmässiga skäl. Besöksintervju kan skapa ett mer öppet givande samtal än telefonintervju,
men kan även skapa en intervjuareffekt vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro gör att
intervjuobjektet uppträder onormalt (Jacobsen, 2002). Dahmström (2011) säger däremot att en
telefonintervju kan ge lika utförliga och exakta svar som en besöksintervju. Enligt Jacobsen
(2002) finns det inte några helt neutrala kontexter och det går inte att säga att en kontext är bättre
eller sämre än någon annan. Dock måste vi vara medvetna om att kontexten kan påverka
informationen vi får i intervjun. I en telefonintervju kan inte respondentens kroppsspråk läsas av,
och det kan heller inte avgöras vilken kontext respondenten befinner sig, vilket är något som kan
påverka hur vi tolkar svaren.
Vi har båda medverkat under intervjuerna vilket enligt Trost (2005) är en fördel då två samspelta
intervjuare kan få fram bättre och mer relevant information än en ensam intervjuare. Dessutom
har intervjuerna spelats in, vilket Trost (2005) anser är en fördel då de kan lyssnas på flera
gånger och det därmed inte riskeras att gå miste om information. Dessutom behövs det inte
antecknas under intervjuerna, vilket innebär mer fokus på svaren och frågorna. Innan
intervjuerna fick respondenterna i god tid information kring uppsatsen samt övergripande
ämnesfrågor för att få en överblick över vad det handlar om. Under intervjun utvecklades de
utskickade frågorna till att bli mer detaljerade.

3.7 Analysmetod
Studien utgår från Jacobsens (2002) analysprocess som består av delarna; beskrivning,
kategorisering och kombination. Processen börjar med beskrivningsdelen, vilken innehåller
renskrivning, kommentering och sammanfattning av intervjuer med hjälp av det inspelade
materialet, vilket är det första steget enligt Jacobsens (2002) analysprocess. Detta görs för att få
en grundlig och detaljerad bild av insamlad data. Nästa steg var kategorisering vilket innebär en
systematisering av data för att skapa överblick och förenkling. Vi använde kategorierna hållbar
utveckling, hållbarhetsstyrning samt hållbarhetsarbete. Det empiriska materialet är indelat i
nämnda kategorier och presenteras varje företag för sig för att skapa en tydlighet. I det sista
steget, kombination, tolkas data och samband söks mellan de olika kategorierna. I kategorin
hållbar utveckling beskrivs företagens syn på hållbarhet och motiv för arbetet med hållbarhet. I
kategorin hållbarhetsstyrning analyseras företagens syn på relationen mellan hållbarhet och
lönsamhet. Vidare analyseras hur de arbetar med verksamhetsstyrning och strategi för att
integrera hållbarhet i verksamheten och uppnå hållbarhetsmål. I kategorin hållbarhetsarbete
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analyseras företagens faktiska arbete för att uppnå målen och hur de redovisar detta. Analysen
följer hållbarhetsarbetets arbetsförlopp som startas med en diskussion om lönsamhet för att sedan
gå vidare till att fastställa mål, och genom strategi och verksamhetsstyrning genomföra dessa.
Analysen avslutas med aktiviteter och redovisning av hållbarhetsarbetet. Analysen av empirin
görs med hjälp av vår teoretiska referensram som utgör basen i vår uppsats.

3.8 Validitet och reliabilitet
Validitet betyder att mätinstrumentet verkligen mäter det de avser att mäta (Ejvegård, 2003). Det
är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, eftersom att om det inte mäter det de avser att mäta
spelar det ingen roll om själva mätningen eller tolkningen av resultatet är tillförlitligt. Det
handlar om att sådana frågor som ger svar på vår frågeställning ställs (Eriksson & WiedersheimPaul, 2011). Forskningsvärlden skiljer på inre och yttre validitet. Inre validitet kan mätas genom
att analysera hur väl undersökningens begrepp och dess mätbara definitioner stämmer överens,
detta kan alltså göras innan någon empiri samlats in. Genom att se hur dessa mätbara definitioner
stämmer överens med verkligheten kan den yttre validiteten, generaliserbarheten, mätas
(Jacobsen, 2002). Vi kan dock aldrig garantera att vi mäter exakt det vi avser att mäta, men vi
anser att vi kan uppnå en godtagbar validitet i vår studie. Detta genom en noggrann
operationalisering där relevanta intervjufrågor togs fram.
Reliabilitet betyder att undersökningen faktiskt mäter det den ska mäta (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2011). Den bestäms av hur mätningarna utförs och noggrannheten vid
bearbetningen av informationen. Detta innebär att stor noggrannhet är nödvändig vid analysen av
informationen och granskningen av intervjuerna. Vid en tolkande undersökning kan det alltid
vara svårt att komma fram till om resultatet är pålitligt och därför lyssnas intervjuerna på flera
gånger ifall det uppkommer tolkningsmöjligheter. Detta diskuteras tillsammans och om det
behövs kontaktas intervjupersonen igen.
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4. Empiri
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material för respektive företag var för sig, utifrån
kategorierna hållbar utveckling, hållbarhetsstyrning och hållbarhetsarbete som använts tidigare
under studien. Materialet är insamlat från intervjuer, hållbarhetsrapporter och företagens
hemsidor.

4.1 KappAhl
KappAhl är en av de ledande klädkedjorna i Norden. Deras affärsidé är att ”erbjuda prisvärt
mode för många människor” (KappAhl, 2014 s. 7). De har butiker i Sverige, Norge, Finland och
Polen (KappAhl, 2014). Vi har intervjuat Eva Kindgren, som arbetar som hållbarhetsansvarig för
produktion och produkter på KappAhl. Efter att ha arbetat på ett av KappAhls produktionskontor
i Bangladesh insåg hon att det behövdes mer arbete kring hållbarhetens sociala delar. Väl tillbaka
i Sverige blev hon ansvarig för hållbarhetsfrågor (E. Kindgren, personlig kommunikation, 30
mars 2015).
4.1.1 Hållbar utveckling
KappAhls hållbarhetsvision lyder ”Vi agerar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart
sätt och skapar mode med omtanke om vår planet i dag och för framtiden” (KappAhl, 2014, s.
9). E. Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars 2015) berättar att de under lång tid har
arbetat med hållbarhet inom företaget även om de inte alltid kallat det för just hållbarhet.
4.1.2 Hållbarhetsstyrning
Enligt KappAhl (2014) är hållbarhet och lönsamhet två sidor av samma mynt, men E. Kindgren
(personlig kommunikation, 30 mars 2015) berättar att det kan vara svårt att analysera relationen
mellan kostnader och avkastning för hållbarhetsarbetet. Hon säger att det finns en ekonomi i
hållbarhet, men det är svårt att redovisa den. Hon ser istället hållbarhet som ett värdeord i
KappAhl som visar att företaget står på en stabil grund. Hållbarhet är en del av företagskulturen
och ses som en hygienfaktor. De har en budget för sitt hållbarhetsarbete, som ledningen sätter
upp för att kunna vara med i samt driva projekt, men att dagliga hållbarhetsfrågors kostnader
ligger i respektive avdelnings budget beroende på vad det handlar om (E. Kindgren, personlig
kommunikation, 30 mars 2015). Dessutom väljer de att engagera sig i projekt som de får mest
nytta av utifrån de pengar och resurser de satsar. E. Kindgren (personlig kommunikation, 30
mars 2015) anser att det är de stora företagen som har kommit långt med sitt hållbarhetsarbete
som faktiskt kan påverka på riktigt. Inte minst vid branschsamarbeten som ger ännu större
möjlighet till inflytande hos leverantörerna (E. Kindgren, personlig kommunikation, 30 mars
2015). Detta kan de göra med hjälp av organisationer som Textilimportörerna, Clean Shipping,
Kemikalieinspektionen, Better Cotton Inititative och Partnership for Cleaner Textile (KappAhl,
2014).
E. Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars 2015) berättar att hon i sitt arbete med
hållbarhet har hjälp av ett team bestående av kvalitetsingenjörer samt ytterligare en medarbetare
som är hållbarhetsansvarig för logistik, butiker samt övergripande miljöfrågor. När det kommer
till sociala frågor i Asien har hon en kollega i Hongkong som arbetar med detta, dessutom finns
det en anställd på varje produktionskontor som endast arbetar med hållbarhetsfrågor (E.
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Kindgren, personlig kommunikation, 30 mars 2015). Tidigare var hållbarhet en sidoaktivitet men
idag är hållbarhet integrerat i det vardagliga arbetet. E. Kindgren (personlig kommunikation, 30
mars 2015) berättar att tidigare har de som arbetar på golvet fått lyfta hållbarhetsfrågorna upp till
ledningen medan det nu kommer direktiv från ledningen som även de är engagerade i
hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsuppgifterna har delats ut till andra avdelningar och på så vis har
även de alltid hållbarhetsarbetet i åtanke.
Arbetet har utvecklats från enskilda frågor till att bli mer heltäckande. De skapade därför
konceptet Future Friendly Fashion som en intern vägledning för det omfattande arbetet, men som
sedan utvecklades till ett kommunikationsmedel som förmedlar deras hållbarhetsmål,
hållbarhetsstrategi och hållbarhetsarbete till intressenter (E. Kindgren, personlig kommunikation,
30 mars 2015). Detta koncept samlar hela deras hållbarhetsarbete. Begreppet Future innehåller
KappAhls miljöarbete, Friendly de sociala bitarna och Fashion berör produkterna. KappAhl har
tagit fram nio hållbarhetsmål som berör alla delar i konceptet. Exempel på mål kan vara allt från
att bli klimatneutrala i sin verksamhet, främja hållbar utveckling hos leverantörerna till att enbart
använda hållbara material i kollektionerna. Dessa mål stödjs av delmål och åtgärder. Delmålen
för nämnda mål är att använda 100 % förnybar energi i egen verksamhet till 2020, att 100 % av
leverantörerna i Bangladesh ska ingå i Bangladesh Accord on Fire and Building Safety samt 100
% hållbar bomull till 2020. Hållbarhetsstrategin, som är en del av KappAhls huvudstrategi
bygger på de nio mål som kommuniceras genom Future Friendly Fashion (KappAhl, 2014). För
KappAhl är hela värdekedjan viktig för att uppnå hållbara plagg och utbildar personalen för att
de ska kunna fatta självständiga beslut. Redan i designprocessen tar KappAhl hänsyn till
resursförbrukning av vatten, kemikalieanvändning, barnsäkerhet och övergripande kvalitet. På så
vis bidrar de till en ökad hållbarhet i de övriga delarna av värdekedjan och plaggets livscykel
(KappAhl, 2014). E. Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars 2015) berättar att KappAhl
blev ISO-certifierade år 1999. Certifieringen skapade struktur i hållbarhetsarbetet och de lärde
sig vad som var väsentligt samt hur de skulle driva arbetet. De känner nu dock att certifieringen
hämmade sättet de vill driva hållbarhetsfrågorna och har därför valt att inte längre arbeta med
certifieringen men strukturen de fått genom certifieringen finns fortfarande kvar.
4.1.3 Hållbarhetsarbete
KappAhl arbetar för att förbättra arbetsvillkor och miljöeffektivisera sina processer. För att
kunna genomföra detta har KappAhl produktionskontor på viktiga inköpsmarknader. Genom att
skriva under ramavtal förbinder sig leverantören att följa en uppförandekod. Den innehåller
förbud mot barnarbete och tvångsarbete och omfattar områden som förenings- och
organisationsfrihet, löner och arbetstider samt säkerhet på arbetsplatsen. För att garantera att
detta följs utför KappAhl kontroller, utvärderingar och uppföljningar för att på så vis bidra med
kunskap till leverantörerna. KappAhl arbetar för tryggare fabriker och är medlemmar i Accord
on Fire and Buildning Safety in Bangladesh. I Bangladesh arbetar de även för att stärka kvinnors
ställning i samhället genom utbildning och egen försörjning. KappAhl stödjer projekt för
vattenbesparing i Indien och Bangladesh och är en av initiativtagarna till projektet SWAR som
arbetar för renare textilproduktion i Indien (KappAhl, 2014).
E. Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars 2015) berättar att när uppförandekoden
introducerades för 10-15 år sedan var både leverantörerna och KappAhl osäkra på vad de gett sig
in på med tanke på ökade kostnader. Men de lärde sig med tiden att kraven som ställs inte
behöver kosta något. De leverantörerna som har varit med KappAhl på resan mot en mer hållbar
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produktion har insett att de har fått bättre struktur på sin fabrik, personal som stannar längre och
mindre sekunda med hjälp av kraven. Det finns visserligen vissa krav som kostar, som
tillexempel att KappAhl kräver dubbelt betalt till personalen hos leverantörerna när de behöver
arbeta övertid. De sociala frågorna börjar bli inarbetade och accepterade hos leverantörerna, och
utmaningen framöver är att miljöfrågor ska få samma status. De flesta som jobbar på
produktionskontoren är lokalanställda men de har även svenskar som arbetar på kontoren, för att
få med KappAhls anda och filosofi i arbetet (E. Kindgren, personlig kommunikation, 30 mars
2015).
KappAhl strävar efter att nästa butik de öppnar ska vara mer hållbar än föregående öppnade
butik. Detta görs genom att ständigt arbeta med material, energibesparingar och
återvinningslösningar av transportemballage och textilier. De arbetar även med små saker som i
stor kvantitet kan ha stor påverkan, exempelvis galgar som lagas istället för att slängas (E.
Kindgren, personlig kommunikation, 30 mars 2015). Dessutom arbetar KappAhl med att
effektivisera logistiken. Genom att välja rätt transportslag och samlasta minskar de påverkan på
miljön samt får en lägre kostnad per vara och i dagsläget sker 98 % av transporterna via båt.
KappAhl har dessutom tagit fram en broschyr, ”Tvätta rätt”. Genom denna hoppas de kunna
hjälpa kunderna minska sin användning av energi och tvättmedel avsevärt vid klädtvätt
(KappAhl, 2014). Angående produktcertifieringar använder de sig av ekologisk bomull,
exempelvis är deras barnkollektion GOTS-certifierad. E. Kindgren (personlig kommunikation,
30 mars 2015) tror att märkningen ger en styrka och är värdefull för kunderna. Vidare berättar
hon att alla plagg på KappAhl lever upp till Oeko-Tex krav även om de inte är certifierade.
E. Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars 2015) berättar att hållbarhetsrapporten brukar
släppas i samband med årsredovisningen, men som ett separat dokument. Dock har den senaste
hållbarhetsrapporten kombinerats med årsredovisningen. Denna släpps i oktober och arbetet med
den börjar i april–maj tillsammans med en skribent och en som ansvarar för layouten. KappAhl
har under de senaste åren redovisat enligt GRI vilket har bidragit till att deras redovisning idag är
omfattande. Hållbarhetsrapporten ska beskriva, sammanställa och strukturera deras
hållbarhetsarbete. I början var tanken att den var till för de anställda inom företaget till att nu
sträcka sig till även KappAhls övriga intressenter. Syftet med rapporten är att den ska förmedla
information kring hållbarhetsarbetet och ses nu som en viktig del av företagets hållbarhetsarbete.
Målet är att rapporten ska inbjuda till läsning samt att kunna läsas av alla. Utöver detta säger E.
Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars 2015) att arbetet med hållbarhetsrapporten kan
påverka företagskulturen positivt då det är många som är engagerade i processen att skapa den
vilket binder medarbetarna tätare tillsammans. E. Kindgren (personlig kommunikation, 30 mars
2015) berättar att KappAhl tittar på andra företags redovisningar för att få idéer och inspiration,
detta behöver dock inte vara företag inom samma bransch utan kan sträcka sig till helt andra
områden. Hon ser konkurrensfördelar med att hållbarhetsredovisa just därför att de blir
transparenta i sitt arbete. Ett företag som inte redovisar sitt hållbarhetsarbete skapar funderingar
hos branschkollegor och intressenter och därigenom blir det en nackdel att inte
hållbarhetsredovisa. Hon berättar att många tror att det är bättre att handla hos små företag, men
det motbevisar stora företag genom sina hållbarhetsrapporter.
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4.2 Hemtex
Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil. Deras affärsidé lyder ”Hemtex
designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalitet och service till ett överraskande bra pris”
(Hemtex, 2013, s. 2). De har butiker i Sverige, Finland och Estland och huvudkontoret ligger i
Borås. Vi har intervjuat Alexandra Svennered som arbetar som CSR-koordinator på Hemtex.
Hon arbetar främst kring sociala frågor som är riktade mot produktion och produkter. Hon tillhör
inköpsavdelningen och hennes närmsta chef sitter i företagsledningen. Hon arbetar mestadels
själv med hållbarhetsfrågor men samarbetar med ansvarig för kvalitet- och
produktsäkerhetsfrågor (A. Svennered, personlig kommunikation, 25 mars 2015).
4.2.1 Hållbar utveckling
A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) berättar att Hemtex definition på hållbar
utveckling utgår ifrån deras mission som lyder: ”Hemtex produkter ska tillverkas med hänsyn till
miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor” (Hemtex, 2013, s 3). Hon tillägger att de ska ta hänsyn
till alla aktörer de samverkar med, både kunder och leverantörer. Hur denna mission arbetades
fram kunde hon inte svara på exakt då hon inte arbetade för företaget vid tidpunkten men hon
tror att missionen arbetades fram i takt med branschens ökade uppmärksamhet på
hållbarhetsfrågor.
4.2.2 Hållbarhetsstyrning
A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) tycker att Hemtex har satsat bra på
hållbarhetsarbete, men hon säger att det är svårt att mäta i siffror hur hållbarhet bidrar till
lönsamhet. Det är möjligt att mäta försäljningen av ekologiska produkter men det går aldrig att
veta varför kunden köpte den ekologiska produkten eftersom kunden helt enkelt kan ha tyckt att
den var finare och därför köpt den. Hon framhåller dock att kunderna börjar ställa mer och mer
frågor kring produkterna men att de flesta kunder blir nöjda med svaren de får av Hemtex. Med
tanke på kundernas ökande intresse tror hon att företagets hållbarhetsarbete leder till ökad
lönsamhet på lång sikt. Hemtex använder sig av budget för hållbarhetsarbetet och enligt A.
Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) har de en bra och rejäl budget för att utföra
arbetet. Hon berättar vidare att de har övergripande strategier för vissa delar i hållbarhetsarbetet
men på andra delar saknas detta. Hon anser att Hemtex kan bli bättre på att använda strategi till
hållbarhetsarbetet men framhåller att det finns projektplaner för att nå målen. Hon tror att
anledningen till bristen på strategi är att det är ett hyfsat litet företag och att det oftast endast är
hon själv som arbetar med hållbarhet. Hon försöker dock förmedla information kring
hållbarhetsarbete till resten av företaget så att alla blir delaktiga i detta. Men hon säger att det tas
emot på olika sätt då hållbarhet är ett svårt begrepp för många. Hon försöker involvera fler och
fler avdelningar i hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen har utökats till att även
innefatta marknad och e-handel i högre grad. Hon önskar att hållbarhet skulle vara mer integrerat
i hela företaget och det skulle varit bra att ha en person med övergripande ansvar för hållbarhet i
hela företaget (A. Svennered, personlig kommunikation, 25 mars 2015).
Hemtex hållbarhetsarbete drivs från huvudkontoret och inkluderar hela värdekedjan som bland
annat innehåller parametrar som bomullstillgång, vattenförbrukning, kemikaliehantering,
produktionsförhållanden och fraktsätt (Hemtex, 2013). Långsiktiga mål arbetas fram i ledningen
och styrelsen, som sedan delas upp i delmål till olika avdelningar. I många fall hamnar det på
hennes skrivbord (A. Svennered, personlig kommunikation, 25 mars 2015). Hon berättar att
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Hemtex har hållbarhetsmål och delmål men att de är interna. Det kan enligt A. Svennered
(personlig kommunikation, 25 mars 2015) exempelvis röra sig om hur stor andel av produkterna
som ska vara hållbarhetsmärkta eller uppstart av nya projekt. I hållbarhetsredovisningen
presenterar de övergripande mål, exempelvis att produkterna ska kunna användas länge, att
Hemtex strävar efter att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt samt bidra till utveckling
hos leverantörerna (Hemtex, 2014).
Hemtex hållbarhetsarbete har utvecklats från att bara ha varit inriktat på förhållanden hos
leverantörerna och ekologiska alternativ till att täcka fler områden. A. Svennered (personlig
kommunikation, 25 mars 2015) säger att de inte längre är lika godtrogna och idag är mer kritiska
till vad leverantörerna säger att de gör och vilka dokument de skickar. När det kommer till
organisationskultur tror A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) att arbetet med
hållbarhet kan påverka kulturen då personalen blir engagerade i hållbarhetsfrågor och inser att de
är en viktig del i hållbarhetsarbetet. De som arbetar i produktionskontoren och fabrikerna har en
annan kultur än den vi har i Sverige eftersom Sverige ligger långt fram när det kommer till
hållbarhetsfrågor. Vissa leverantörer har stor förståelse för Hemtex krav och uppförandekod och
har även egna miljömål medan andra har svårt att förstå vikten av hållbarhetsarbete. A.
Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) säger att Hemtex lär leverantörerna men
ibland kan de även lära sig något av leverantörerna. Det är mestadels lokal personal som arbetar
på produktionskontoren och är därför inte lika vana vid hållbarhetsarbete som vi är i Sverige,
men det fungerar ändå bra. Hemtex har ingen ISO-certifiering eller annan certifiering gällande
för hela företaget. A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) tror att en ISOcertifiering hade varit bra för Hemtex då hållbarhetsarbetet hade blivit mer integrerat i hela
företaget och inkluderat alla.
4.2.3 Hållbarhetsarbete
A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) berättar att på grund av högre krav från
samhället måste nu Hemtex kontrollera produkternas bakgrund och tillverkning. Generellt sett i
branschen har det tidigare gått att köpa in produkter utan någon vidare undersökning, detta går
inte idag. För vissa delar av branschen har det varit en större omställning för att anpassa sig till
det nya allt vanligare arbetssättet med breddade kontroller (A. Svennered, personlig
kommunikation, 25 mars 2015). Hemtex har inga egna fabriker och för att säkerställa att
leverantörerna lever upp till Hemtex standarder används en uppförandekod som innehåller
förbud mot barnarbete samt tvångsarbete. Den innehåller även regler kring diskriminering,
föreningsrätt, lön och arbetstid, hälsa och säkerhet, arbetarnas bostäder samt miljöfrågor som
förorening och kemikaliehantering (Hemtex, 2013). Hemtex huvudägare är ICA Gruppen AB
och delar därför produktionskontor med ICA Global Sourcing, IGS vilka ägs av ICA Gruppen
AB (Hemtex, 2014). För att kontrollera att leverantörerna lever upp till Hemtex krav utförs
fabriksinspektioner i samarbete med IGS, vilket enligt A. Svennered (personlig kommunikation,
25 mars 2015) skapar en trygghet eftersom deras egen personal utför dessa. Hemtex försöker
dessutom anlita leverantörer som har så få underleverantörer som möjligt för att få bättre kontroll
över produktionskedjan (Hemtex, 2013). De började 2008 mäta koldioxidutsläppen orsakade av
transporter och arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan genom att mestadels använda
båttransporter. De arbetar ständigt med att ha en hög fyllnadsgrad på containrarna (Hemtex,
2013). Hemtex utför inte transporterna och distributionen själv utan köper dessa tjänster vilket
innebär att de kan ställa krav på sina leverantörer och enligt A. Svennered (personlig
kommunikation, 25 mars 2015) uppdateras kraven utefter att avtalen skrivs om. För att minska
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energiförbrukning i butiker och på huvudkontoret uppgraderar de belysningen med mer
energisnåla alternativ (Hemtex, 2013). A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015)
säger att hänsyn även tas till hållbarhetsfrågor vid renovering och nybyggnation. Hemtex är
medlem i Better Cotton Initiative och har skrivit under Accord on Fire and Buildning Safety in
Bangladesh. De skänker också pengar och produkter till välgörenhet som SOS barnbyar, har
textilåtervinning i sina butiker, samt arbetar med produktcertifieringar som Oeko-Tex och GOTS
(Hemtex, 2014).
A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) berättar att hon ensam arbetar med att
sammanställa hållbarhetsredovisningen. Hon samlar in information från de olika avdelningarna
och tar fram statistik ur datasystem. Den skickas sedan till pressansvarig som arbetar med layout.
Arbetet med hållbarhetsredovisningen sträcker sig från oktober till januari och den publiceras i
slutet av mars. Enligt A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) är syftet med
hållbarhetsredovisningen att informera kunder och övriga intressenter om deras hållbarhetsarbete
samt att förklara komplexa hållbarhetsfrågor på ett tydligt sätt. Den är även till för medarbetarna
inom organisationen eftersom alla ska veta hur företaget arbetar med hållbarhet för att kunna
svara på frågor från kunder och andra intressenter. De arbetar i dagsläget inte med några
riktlinjer men i framtiden tror A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars 2015) att de
kommer följa GRI:s riktlinjer och även kombinera hållbarhetsredovisningen och
årsredovisningen. Hon säger att Hemtex jämför sig med andra företag både när det kommer till
hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen. Det råder inte någon konkurrens inom området
utan ansvariga från olika företag träffas och diskuterar frågorna. Om de använder samma
leverantör underlättar det om de ställer samma krav på leverantören då de ibland inte lyssnar på
krav från ett lite mindre företag, i relation till de andra stora företagen, så som Hemtex. Även om
det inte är någon konkurrens inom området ser A. Svennered (personlig kommunikation, 25 mars
2015) att arbetet med hållbarhet och hållbarhetsredovisning ger konkurrensfördelar. Det är inom
textilbranschen en norm att arbeta med hållbarhetsfrågor och företag som inte gör det riskerar att
förlora kunder.

4.3 Åhléns
Åhléns har ett av nordens mest välkända varumärken med över 100 butiker och varuhus i
Sverige och Norge. Deras affärsidé lyder ”att förse henne med en unik mix av moderiktiga och
prisvärda produkter inom Mode, Skönhet och Hemmet” (Axel Johnson AB, 2013). Vi har
intervjuat Mona Lindskog som arbetar på Åhléns hållbarhetsavdelning med produktkvalitet och
hållbara material. Hon arbetar främst med att Åhléns ska kunna erbjuda kunderna ett hållbart
utbud i form av god kvalitet och hög produktsäkerhet (M. Lindskog, personlig kommunikation,
27 mars 2015).
4.3.1 Hållbar utveckling
Åhléns har ingen direkt definition på hållbar utveckling men de formar sitt hållbarhetsarbete
efter sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Deras avsikt är att leverera ett hållbart
erbjudande till kunden (M. Lindskog, personlig kommunikation, 27 mars 2015). Personalen har
enligt M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) ett stort engagemang kring
hållbarhet. Åhléns är ett värdestyrt företag och hållbarhet är med i Åhléns grundvärderingar. Hon
anser att det finns en stolthet över att de arbetar med hållbarhetsfrågorna och att hållbar
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utveckling är en del av organisationskulturen (M. Lindskog, personlig kommunikation, 27 mars
2015).
4.3.2 Hållbarhetsstyrning
M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) berättar att det är svårt att beräkna om
hållbarhet bidrar till lönsamhet. Men Åhléns genomför kundundersökningar där de analyserar
hur viktigt hållbarhetsfrågor är för kunderna. Dessa har visat att hållbarhet blir mer och mer
viktigt för Åhléns kunder. Utan detta arbete hade de kunnat gå miste om kunder som värderar
hållbarhet och därigenom skulle deras lönsamhet kunna påverkas negativt (M. Lindskog,
personlig kommunikation, 27 mars 2015). Hon berättar att de inte har någon enskild budget för
hållbarhetsarbete eftersom hållbarhet är integrerat i hela verksamheten. Respektive område har
sin egen budget där hållbarhetsaspekter är integrerade. Exempelvis kostar ekologiska material
mer än traditionella och certifierade material kostar mer än icke-certifierade och dessa kostnader
räknas in i respektive område där de ska användas (M. Lindskog, personlig kommunikation, 27
mars 2015). Åhléns arbete med hållbarhet har utvecklats från att bestå av separata mål som hade
mycket fokus på varuhusens energieffektivitet och avfallshantering till att ha integrerats i hela
affärsverksamheten och allt de gör, hela värdekedjan har analyserats för att minska negativ
påverkan i alla led. År 2009 var hållbarhetsarbetet knappt definierat i organisationen, det har
alltså har skett mycket på kort tid (M. Lindskog, personlig kommunikation, 27 mars 2015).
Denna utveckling har bidragit till framtagandet av deras nya affärsstrategi Åhléns På Väg.
Hållbarhetsområdet har i den nya strategin lyfts fram och fått en central roll som en av de fem
huvudstrategierna. Hållbarhetsstrategin innefattar fyra huvudområden: sortiment, produktion,
drift samt socialt ansvarstagande och inom varje område har de mål och handlingsplaner för att
uppnå dessa (Åhléns, 2014). M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) framhåller
vikten av att hållbarhetsstrategin är en integrerad del av företagets övergripande strategi och inte
ses som ett sidoprojekt. Detta genomfördes på Åhléns med hjälp av ägarna som har tydliga
målsättningar när det kommer till hållbarhetsarbete. Hon säger att det är viktigt att ägarna är
engagerade i frågan för att den ska kunna drivas i företaget. Även cheferna har en väsentlig roll i
utvecklingen av företagets hållbarhetsarbete (M. Lindskog, personlig kommunikation, 27 mars
2015). Åhléns strävar efter att ha ledare med god självinsikt och personlig mognad som har tilltro
till varje medarbetares förmåga och därigenom skapa förutsättningar för att uppnå mål. För att
åstadkomma detta genomför Åhléns ett utvecklingsprogram i värdestyrt ledarskap för samtliga
chefer inom företaget (Åhléns, 2013).
Åhléns har fyra personer som arbetar på hållbarhetsavdelningen, två med produktkvalitet, en
med socialt ansvar i produktionsländerna samt avdelningschefen som arbetar med driftsfrågor
och varuhusen. Avdelningschefen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet samt
driver arbetet framåt inom alla hållbarhetsområden. Utöver detta har de i varje varuhus
hållbarhetsambassadörer som kommunicerar hållbarhetsarbetet till anställda och kunder. De
kommunicerar även frågor som dyker upp i varuhusen till hållbarhetsavdelningen (M. Lindskog,
personlig kommunikation, 27 mars 2015).
4.3.3 Hållbarhetsarbete
M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) berättar att Europa har kommit långt
med hållbarhetsarbete, men hos leverantörerna i Asien kan det dock finnas olika värderingar och
kunskaper kring hållbarhet. För att vara leverantör till Åhléns måste Åhléns generella
inköpsvillkor uppnås. I villkoren ingår lagstadgade krav på produkten och produktionsprocessen
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men även specifika krav från Åhléns avseende funktion, kvalitet, miljö och etik. Avseende
produktion har Åhléns anslutit sig till BSCI:s uppförandekod för leverantörer som är baserad på
FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner om arbetsvillkor (Åhléns,
2013). Den omfattar förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering samt regler kring
föreningsfrihet, löner, arbetstider och miljöpåverkan. Åhléns har fyra lokala produktionskontor i
Asien som ansvarar för den löpande kontakten med leverantörerna, gör kvalitetskontroller och
tar fram nya potentiella producenter. Åhléns gör en årlig utvärdering av sina leverantörer där
kvalitet, pris, service, leveranssäkerhet och ansvarsfull produktion granskas. För att identifiera
risker och förbättra miljö- och arbetsvillkor använder sig Åhléns av branschsamarbeten samt
egna kontroller (Åhléns, 2013). M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) säger att
utöver kontrollerna hos leverantörerna genomförs utbildningar och seminarier på områden där
det finns kunskapsluckor. Det kan ha och göra med produktkvalitet, kemikaliehantering eller
socialt ansvar. Hur leverantörerna tar emot detta arbete kan variera men om inte leverantörerna
är intresserade av att följa Åhléns riktlinjer och krav blir det inget fortsatt samarbete.
Åhléns kommunicerar sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsrapport. Syftet med denna är
enligt M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) att sammanställa allt det
hållbarhetsarbete de gjort under året för att detta ska kunna kommuniceras till medarbetarna som
i sin tur ses som ambassadörer för att nå ut till kunderna med informationen. Utöver detta vill
Åhléns nå ut med sitt varumärke till omvärlden. Chefen för hållbarhetsavdelningen har
huvudansvaret för hållbarhetsrapporten som sammanställs tillsammans med en byrå som sköter
textredigering. Att arbeta med hållbarhetsredovisning är ett sätt för Åhléns att visa att de är
engagerade i frågan och därigenom skapa konkurrensfördelar (M. Lindskog, personlig
kommunikation, 27 mars 2015). Åhléns rapporterar enligt GRI:s standarder, dock återstår arbete
och datainsamling för att kunna redovisa fullt ut enligt kriterierna (Åhléns, 2013).
M. Lindskog (personlig kommunikation, 27 mars 2015) säger att Åhléns jämför sig med andra
företag både gällande hållbarhetsrapporter men också kring hållbarhetsarbetet. Inom dessa frågor
råder ingen konkurrens utan de har många samarbetspartners. Detta eftersom de har större
möjlighet att påverka när de ställer samma krav. Utöver detta är Åhléns medlem i Better Cotton
Initiative, Sweden Textile Water Initiative och Sweden Shoe Environmental Initiative samt
skrivit under avtalet Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh. Åhléns samarbetar även
med Textile for Recycle Initiative, Läkare utan Gränser, Sveriges Stadsmission och Myrorna. I
butikerna arbetar de för minskad elanvändning, källsortering och återvinning. När det kommer
till transporter arbetar de med noggrann samordning och ökad fyllningsgrad samt ruttplanering
vilket leder till färre transporter. Åhléns arbetar med ”Bra Val” som innehåller produkter som tar
extra hänsyn till människor och miljö. Dessa produkter består av miljövänliga material eller är
certifierade av Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval, Fair Trade eller Svalan (Åhléns, 2013).

4.4 Haglöfs
Haglöfs är ett av världens ledande varumärken för outdoorprodukter. Deras affärsidé lyder ”att
vara ett ansvarstagande varumärke som uppfyller moderna krav för användare som investerar i
ett aktivt uteliv.” (Haglöfs, 2014). Deras mål är att vara ledande på världsmarknaden, inte bara
gällande tekniska kläder för friluftsaktiviteter men också vad gäller hållbarhet (Haglöfs, 2013).
Vi har intervjuat Lennart Ekberg, hållbarhetschef på Haglöfs som sedan år 2008 har arbetat med
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att implementera hållbarhetsfrågor i företaget (L. Ekberg, personlig kommunikation, 31 mars
2015).
4.4.1 Hållbar utveckling
Enligt L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mars 2015) definierar Haglöfs hållbar utveckling
genom tre viktiga grundpelare varav två av dem rör deras direkta verksamhet gällande produkter.
Den första berör miljöfrågor relaterade till produktion och produkter, huvudsakligen frågor kring
utsläpp och kemikalier. Den andra delen avser sociala frågor och arbetsförhållanden i
produktionen. Den tredje delen behandlar koldioxidutsläpp vid transporter och energiförbrukning
i butikerna. Dessa tre grundpelare arbetar de med för att på lång sikt kunna bedriva sin
verksamhet. L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mars 2015) tror att hållbarhetsarbete
kommer att utvecklas till att bli en hygienfaktor i företaget.
4.4.2 Hållbarhetsstyrning
Haglöfs strävar efter att arbetet med hållbarhet ska leda till långsiktig lönsamhet samtidigt som
de bidrar till ett hållbart samhälle. Hållbarhet är en fortlöpande process som är integrerat i deras
dagliga verksamhet och har blivit en del av organisationskulturen (Haglöfs, 2013). L. Ekberg
(personlig kommunikation, 31 mar 2015) säger att de ännu inte kan se om hållbarhetsarbetet
bidrar till företagets lönsamhet. Dock tror han att det kan bli kommersiella möjligheter i
framtiden. Återförsäljare och butikskedjor runt om i världen har fått ett ökat intresse i
hållbarhetsfrågor och ställer högre krav på sina leverantörer, exempelvis Haglöfs, och L. Ekberg
(personlig kommunikation, 31 mar 2015) är övertygad om att detta kommer öka även i
framtiden. Han berättar vidare att de inte arbetar med någon specifik budget för
hållbarhetsarbetet eftersom det är integrerat i den dagliga verksamheten. I varje beslut som tas
ska hållbarhetsaspekter tas hänsyn till, oavsett vad det gäller. Dessa beslut tas av varje avdelning
utefter de hållbarhetsmål som sätts upp av hållbarhetschefen. Tanken med detta är att delegera
ansvaret för hållbarhetsfrågor till alla i organisationen vilket gör att de har kunnat integrera
hållbarhet fullt ut genom hela organisationen (L. Ekberg, personlig kommunikation, 31 mars
2015). Även om hållbarhetschefen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet kommer
de flesta hållbarhetsintiativ från de anställda i organisationen då hållbarhetsfrågor är en stor del
av den dagliga verksamheten (Haglöfs, 2014).
L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mars 2015) berättar att Haglöfs vision är att vara
ledande gällande hållbarhet och teknisk utveckling inom outdoorprodukter. Hållbarhet finns med
i både deras vision och mission och genomsyrar hela företaget, även ägare och ledning. Han
framhåller att detta är en förutsättning för att hållbarhetsfrågor ska kunna bedrivas på ett
strategiskt och rationellt sätt. Hållbarhetsmålen är relaterade till de tre grundpelarna som Haglöfs
hållbarhetsarbete vilar på. De analyserar varje område och utifrån detta sätts mål upp. Målen kan
röra hur stor andel av produkterna som lever upp till hållbarhetskrav eller andel kontroller som
utförs hos leverantörerna. De har även mål över hur de ska minska sina koldioxidutsläpp (L.
Ekberg, personlig kommunikation, 31 mars 2015). Haglöfs strategi för hållbarhetsarbete går ut
på att uppfylla sina målsättningar samt vara ledande inom området. Strategin bygger på att
personalen kontinuerligt ska ta ansvar för hållbarhetsfrågor och därför får de utbildningar, både
interna och externa. Detta syftar till att lyfta nivån inom företaget så att alla blir medvetna om
hållbarhetsfrågorna och tar relevanta beslut (L. Ekberg, personlig kommunikation, 31 mars
2015).
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L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mar 2015) påpekar att hållbarhet inte är något som
integreras i organisationskulturen över en natt, utan det kräver gediget arbete under lång tid.
Haglöfs hållbarhetsarbete började med att ledningen satte tydliga direktiv för hela
organisationen. För att uppnå ledningens mål krävs kontinuerligt arbete. Efter att ha arbetat med
hållbarhet i 6-7 år känner L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mar 2015) att arbetet nu
börjar komma upp på en bra nivå. Han tycker inte att organisationen behövt genomgå några
större förändringar för att kunna arbeta med hållbarhet. Han framhåller att hållbarhetsarbete
egentligen inte är svårt, utan det handlar om att alltid ta med hållbarhetskomponenter i varje
beslutsfattande, dock kan det vara mer tidskrävande.
4.4.3 Hållbarhetsarbete
Haglöfs är medlem i bluesign, en organisation som arbetar för att eliminera och ersätta skadliga
material och skadliga kemikalier i hela textilvärdekedjan. För att en produkt ska bli bluesigngodkänd måste den vara fri från giftiga substanser, ha så liten effekt som möjligt på miljön i
produktionen samt vara producerad med effektiv resurshantering av människor som har goda
arbetsvillkor. Haglöfs försöker trycka på sina leverantörer till att förbättra material och
verksamhet så att de lever upp bluesign-standard (Haglöfs, 2014). De är även medlem i Fair
Wear Foundation (FWF) vilket är ett internationellt initiativ för att förbättra arbetsvillkor för
textilarbetare. Utöver det är de engagerade i Sweden Textile Water Initiative. De följer FWFs
code of labour practices för sina leverantörer som innehåller förbud mot och regler om
diskriminering, tvångarbete, barnarbete, föreningsfrihet, lön, arbetstid, säkerhet och arbetsmiljö.
Kontroller av leverantörerna utförs av FWF (Haglöfs, 2014). Haglöfs använder sig av en
märkning de kallar Take Care, vilket gör det lätt för kunder att finna hållbara produkter. Målet
för hösten 2015 är att 72 % av den nya kollektionen ska vara Take Care märkt, och för 2016 års
kollektion är målet 100 %. Kraven för att en produkt ska få bli märkt med Take Care är att den
lever upp till bluesigns krav, att den är gjord av återvunnet material eller att den är gjord av
ekologisk bomull (Haglöfs, 2013). De har ingen miljöcertifiering för företaget utan arbetar med
produktcertifieringar, främst bluesign-standarden samt materialcertifieringar på exempelvis dun
och ull (L. Ekberg, personlig kommunikation, 31 mar 2015). Beträffande transporter av varor
sker det främst med båt och de använder flygtransport till ett minimum. De arbetar även med att
minska energiförbrukningen i butikerna och på kontoren (Haglöfs, 2013).
L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mar 2015) framhåller vikten av att hållbarhetsarbetet är
det viktiga, och att hållbarhetsrapporten blir ett resultat av detta. Rapporten är en sammanfattning
av hållbarhetsarbetet under året. Den publiceras på hemsidan samt skickas ut till media, detta
skapar viss uppmärksamhet och blir därför en sorts marknadsföring. Samtidigt är det en
benchmark gentemot andra för att visa var de befinner sig kring hållbarhetsfrågor. Han vet inte
hur många konsumenter som faktiskt läser den men den är väsentlig för andra intressenter då den
förmedlar information. Rapporten kan ses som en konkurrensfördel då det är ett sätt för Haglöfs
att vara öppna och transparenta, men L. Ekberg (personlig kommunikation, 31 mar 2015)
påpekar dock svårigheten med att säga om rapporten leder till ökad omsättning. L. Ekberg
(personlig kommunikation, 31 mar 2015) anser att företagskulturen inte har förändrats på grund
av just hållbarhetsrapporteringen, eftersom det endast är en sammanställning av årets arbete.
Dock ger den personalen en helhetsbild av hållbarhetsarbetet och skapar en stolthet över det,
men han tror inte att den i sig påverkar attityden eller beteendet hos medarbetarna. Haglöfs följer
GRI:s standarder till viss del, men de kan inte redovisa fullt ut enligt detta då deras ägare har ett
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brutet räkenskapsår vilket gör att Haglöfs inte kan presentera några ekonomiska mått när
rapporten kommer ut i mars. Om de skulle göra detta hade rapporten publicerats i augusti eller
september, vilket de anser vara för sent (L. Ekberg, personlig kommunikation, 31 mar 2015). Till
en början gjordes mer jämförelser med andra företag runt hållbarhetsarbetet än vad det görs idag,
detta för att få en bild över var deras branschkollegor befann sig. Idag är det vanligare med
samarbete företag emellan och flera företag i friluftsbranschen är medlemmar i Fair-Wair
Foundation (L. Ekberg, personlig kommunikation, 31 mar 2015).

4.5 Indiska
Indiska grundades 1901 och har sedan dess arbetat för att göra affärer på ett medvetet sätt. De
arbetar för att ha långa relationer med sina leverantörer och har sett mycket förbättringar ske
under deras verksamma år. De framhåller dock att det är en pågående resa som inte har något slut
(Indiska, 2015). Indiskas affärsidé lyder ”Vi ska sälja en unik mix av mode och
inredningsaccessoarer med inspiration från Indien som tilltalar många” (Indiska Magasinet AB,
2014, s. 2). Vi har intervjuat Lotta Amsén, hållbarhetsansvarig på Indiska. Hon arbetar med ett
flertal olika typer av frågor som berör produkterna och produktionen, logistikkedjan samt
butiksdriften (L. Amsén, personlig kommunikation, 9 april 2015).
4.5.1 Hållbar utveckling
Enligt L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) definierar Indiska hållbarhet enligt
Brundtlandsrapporten, att vi ska lämna en jord efter oss så att kommande generationer kan
tillgodose sina behov. L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) berättar om Indiskas
vision som syftar till att kunderna ska lita på och känna sig trygga med att Indiska redan har gjort
ett hållbart val åt kunden. För att göra detta möjligt utgår de ifrån Det Naturliga Stegets
hållbarhetsprinciper. Dessa innebär att naturen inte systematiskt får utsättas för
koncentrationssökning av ämnen från berggrunden som fossilt kol eller tungmetaller samt
koncentrationssökning av ämnen från samhällets produktion som kväveoxiderna NOx samt
hormonstörande ämnen. Utöver detta ska naturen skyddas från undanträngning med fysiska
metoder som infrastruktur, skogsskövling eller överfiske. Slutligen ska inte människor hindras
från att tillgodose sina behov vilket exempelvis kan ske via missbruk av politisk eller ekonomisk
makt (Det Naturliga Steget, 2015). Dessa principer har gett Indiska en tydlig grund att utgå ifrån
vid beslutfattande (L. Amsén, personlig kommunikation, 9 april 2015).
4.5.2 Hållbarhetsstyrning
L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) säger att det fina med hållbarhetsarbete är att
det ofta är kostnadsbesparande, men att det självklart finns delar som kostar. Ett exempel på
kostnad är kommunikationen och synligheten av arbetet, men hon menar att det är ett långsiktigt
arbete som innebär varumärkesbyggnad och blir lönsamt i längden. L. Amsén (personlig
kommunikation, 9 april 2015) säger att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand och ett exempel
på det är Indiskas jeanssamarbete med Myrorna. Indiska producerar inte själva några jeans men
de är medvetna om att det finns många secondhand jeans av hög kvalitet och som med fördel kan
kombineras med Indiskas blusar och därigenom fortsätta användas. De säljer därför utvalda jeans
som Myrorna har samlat in, vilket leder till ökad försäljning som i sin tur bidrar till ökad
lönsamhet. Hon berättar vidare att hon inte har en egen budget för hållbarhetsarbetet utan det
ligger istället integrerat i respektive avdelningars budget. Det beror på att hållbarhetsintiativ inte
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ska komma från sidan utan vara integrerade i hela företaget (L. Amsén, personlig
kommunikation, 9 april 2015).
Indiska började en hållbarhetssatsning, som de kallar hållbarhetsresan, för 1,5 år sedan i
samarbete med hållbarbarhetsorganisationen Det Naturliga Steget som arbetar för att accelerera
hållbar utveckling. Tidigare har hållbarhetsarbetet varit väldigt inriktat på produktion och
uppförandekod, vilket de har arbetat systematiskt med i 20 år. Nu har det utvecklats till att bli ett
bredare arbete med fler aspekter (L. Amsén, personlig kommunikation, 9 april 2015). Indiska är
ett familjeägt företag vilket L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) anser spelar en
viktig roll för hur organisationen ser på hållbarhetsfrågorna och hur detta är integrerat i kulturen.
Indiska har starka värderingar som har gått i arv från nuvarande VD:s morfar som hade sociala
projekt i Indien redan på 1950-talet. L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) tror att
Indiska kan ha haft lättare att anpassa sig till utmaningarna med hållbarhetsfrågor än många
andra företag just eftersom det har följt dem hela vägen. Dessutom finns en tydlig
hållbarhetsambition från familjen som äger företaget och de är delaktiga i besluten som tas.
Utöver det är Indiska en relativt liten organisation med färre anställda än många branschkollegor.
Enligt L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) kan detta göra att arbetet blir effektivt
men det ligger även mer ansvar på varje person. L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april
2015) berättar att de försöker ligga steget före och försöka analysera vad som kan hända i
framtiden och organisationen har behövt genomgå en del förändringar för att leva upp till
intressenternas krav.
L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) berättar att Indiskas övergripande mål är att
ständigt göra verksamheten mer hållbar. De har många hållbarhetsmål, exempelvis att de inte ska
sprida giftiga kemikalier, ett annat är att minska utsläppen från transporterna och det finns flera
delmål inom målen. De har även som mål att alltid arbeta med leverantörer som är godkända.
Indiska har valt att ha med hållbarhetsaspekter i sin övergripande affärsstrategi istället för att ha
en egen hållbarhetsstrategi. L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) berättar att
hållbarhet är något de inte kan prioritera bort på lång sikt och väljer därför att ha
hållbarhetsfrågorna integrerade i huvudstrategin. Hon påpekar att inget kan göras över en natt
och genom att ha med hållbarhet i strategin blir det en konstant påminnelse om att räkna in
hållbarhetsaspekter i varje beslut som fattas. Arbetet är organiserat så att den
hållbarhetsansvarige har övergripande ansvar över hållbarhetsarbetet i hela organisationen och
sätter upp hållbarhetsmål som organisationen ska arbeta mot. Hållbarhetsansvarig håller i de
stora frågorna som sedan delas upp och delas ut till olika avdelningar som arbetar med dessa och
fattar självständiga beslut. Indiska har även en anställd som framförallt arbetar med de sociala
frågorna som i nuläget sitter i Sverige, men tjänsten kommer att flyttas till Indien för att minska
resor och göra arbetet mer effektivt. Detta gör också att de kan integrera sina indiska
medarbetare i hållbarhetsarbetet på ett effektivare sätt. Hållbarhetsansvarige har utöver detta
även hjälp av kvalitets- och produktionsansvariga som arbetar med kemikaliefrågor (L. Amsén,
personlig kommunikation, 9 april 2015).
4.5.3 Hållbarhetsarbete
Indiskas hållbarhetsarbete fokuserar på hälsa, vatten, miljö, rättvis handel, utbildning och
samarbeten. De arbetar med långsiktiga samarbeten med leverantörerna när det gäller miljöfrågor
och sociala frågor. De samarbetar med lokala organisationer i Indien som Peacetrust, vilka driver
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sociala projekt som leder till utbildning, utveckling och arbete för ungdomar och kvinnor. Andra
samarbetspartners är WaterAid och SIWI. Utöver detta samarbetar de med flera branschkollegor
och konkurrenter, vilket ger dem större möjlighet att påverka (Indiska Magasinet AB, 2014). L.
Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) säger att de må vara konkurrenter på
butiksgolvet men när det kommer till hållbarhetsfrågor är de partners. Hon menar att detta är
något som skett de senaste åren, förr var det konkurrens inom hållbarhet. Nu har alla insett att
förändringar måste ske och att detta bäst utförs med hjälp av samarbete. Indiska tittar även på hur
andra företag arbetar med hållbarhet och får inspiration, men L. Amsén (personlig
kommunikation, 9 april 2015) framhåller att det framförallt handlar om samarbete. Indiska
arbetar sedan 1998 med en uppförandekod som är baserad på ILO:s och FN:s konventioner. Med
hjälp av den ska bestående förbättringar uppnås på fabrikerna där produkterna tillverkas.
Uppförandekoden innehåller förbud mot barnarbete och tvångsarbete och regler kring
föreningsfrihet, arbetsmiljö, löner och förmåner, arbetstid samt diskriminering. Indiska har en
anställd som utför regelbundna kontroller av fabrikerna som både innebär fysisk kontroll av
fabrikerna och kontroll av dokument. De har även kvalitetskontrollanter som besöker fabrikerna
flera gånger i veckan och som även kan rapportera brott mot uppförandekoden. Nybesök och
uppföljningar görs kontinuerligt, både hos huvudleverantörerna men även hos underleverantörer
samt leverantörer som arbetar hemifrån (Indiska, 2015).
Indiska har en miljöpolicy som vägledning för att minska miljöpåverkan, både deras egen och i
leverantörsleden. De arbetar ständigt för att öka andelen produkter som är tillverkade av det
miljömässigt bästa materialet, det kan röra sig om bambu, ekologiskt odlad bomull, modal,
lyocell, återvunnen polyester eller återvunnet textilmaterial. Deras mål är att minst hälften av
sortimentet år 2020 ska vara tillverkat i det miljömässigt bästa materialet (Indiska, 2015). L.
Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) berättar att vad det miljömässigt bästa
materialet är kan ändras över tid, och att personalen utbildas för att kunna fatta de bästa besluten
inom området. Indiska har även utbildat sin personal i materiallära och styling för att vägleda
kunder att välja rätt plagg som de kan bära under lång tid och de har även tagit fram en guide
kring hållbar klädvård (Indiska, 2015). Indiska arbetar med GOTS-certifierad bomull på utvalda
produkter. De ser certifieringen som en verifiering på att det är ett hållbart val. Det finns andra
hållbara produkter som inte är certifierade, men här vill inte Indiska pressa fram någon
certifiering utan här kommer resonemanget med visionen in, att de vill att kunderna ska lita på
att om Indiska gjort valet att använda ett visst material så är det ett bra material (L. Amsén,
personlig kommunikation, 9 april 2015). Även produkterna som inte är certifierade ska vara
producerade under rättvisa förhållanden (Indiska, 2015). För att säkerställa att produkterna är fria
från skadliga kemikalier kräver Indiska att leverantörerna följer Textilimportörernas
Kemikalieguide samt deras egna Test and Manufacturing Guide. Alla tester utförs av oberoende,
externa laboratorier och samtliga produkter testas (Indiska, 2015). För att minska
koldioxidutsläppen drivs butikerna av el från vattenkraft och transporterna sker i största möjliga
mån till havs.
L. Amsén (personlig kommunikation, 9 april 2015) berättar att Indiska inte producerar någon
hållbarhetsrapport utan istället har en hållbarhetsplattform som heter ”We Fight For Change”
som ska samla hela företagets hållbarhetsarbete. Målet med kommunikationen är att kunderna
ska förstå och vara engagerade i Indiskas hållbarhetsarbete. Nästa steg är att få kunderna att bli
involverade i arbetet och känna ett ansvar. Det kan röra frågor kring en produkts livslängd eller
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om produkten ska återvinnas eller återanvändas när kunden inte längre vill ha den. Det gäller
även frågor kring hur man tar hand om sina produkter på bästa sätt. L. Amsén (personlig
kommunikation, 9 april 2015) anser att hållbarhetsresan måste göras tillsammans med kunderna,
annars kommer den inte lyckas. Hon ser konkurrensfördelar med att redovisa och kommunicera
sitt hållbarhetsarbete eftersom det bygger varumärket. Hon vill att kunderna ska förknippa
Indiska med hållbarhet.

4.6 Gudrun Sjödén
Gudrun Sjödéns affärsidé är ”att tillverka färgstarka hemtextilier och kläder i naturmaterial,
funktionella modeller, kombinerbara på kort- och lång sikt, passande alla åldrar och figurer och
med ett nordiskt formspråk som grund” (Gudrun Sjödén, 2015). De har butiker samt driver
distanshandel i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och USA. Utöver det bedriver
de distanshandel i Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi har intervjuat Therese Groth,
som arbetar med hållbarhet och inköp på Gudrun Sjödén.
4.6.1 Hållbar utveckling
Gudrun Sjödéns hållbarhetsarbete har sin bas i miljöfrågor, men företaget engagerar sig även i
sociala frågor. Företaget utgår ifrån Gudrun Sjödéns, ägaren som företaget är uppkallat efter,
vision i hållbarhetsfrågor. Det är hon som sätter dagordningen för hållbarhetsfrågorna. Visionen
utgår ifrån att hållbarhet ska vara integrerat i den dagliga verksamheten, och vara en självklarhet
för alla anställda (T. Groth, personlig kommunikation, 29 april 2015). Företaget framhåller
vikten av att faktiskt vara verksam i hållbarhetsfrågorna, och inte enbart producera tjusiga
dokument. De försöker minimera sina trycksaker och har därför en hållbarhetsplattform på nätet
istället för en rapport (Gudrun Sjödén, 2015).
4.6.2 Hållbarhetsstyrning
Gudrun Sjödéns utgångspunkt när det kommer till hållbarhet är minimera förbrukningen av
jordens resurser. De vill engagera sig bortom vinst och affärsmässig framgång (Gudrun Sjödén,
2015). T. Groth (personlig kommunikation, 29 april 2015) berättar att projekt och satsningar
kostar pengar, produkterna kan bli dyrare att tillverka och marginalerna blir därmed lägre. Men
hon framhåller att ett hållbarhetstänk bidrar till att företaget hushållar med exempelvis
förbrukningsmaterial och därigenom sparar pengar. På Gudrun Sjödén mäter de inte om de tjänar
pengar på att arbeta med hållbarhet, det är en viktig fråga för företaget och får därför kosta. De
har ingen egen budget för hållbarhetsarbete utan frågorna är integrerade i den övriga
verksamheten (T. Groth, personlig kommunikation, 29 april 2015).
Gudrun Sjödén anser att företag har en stor möjlighet att påverka i världens
hållbarhetsutmaningar, och därför bör hållbarhet inkluderas i varje steg. De arbetar efter
konceptet ”hållbar design” för att skapa produkter i tidlös design som används tills de är utslitna.
De uppmuntrar sina kunder att vårda kläderna de redan har, och om de behöver göra nyinköp
välja miljövänliga produkter eller köpa i andra hand samt att laga sina trasiga kläder istället för
att slänga. De lanserade 2008 en vintagebutik på nätet där kunder kan köpa och sälja använda
Gudrun Sjödén-plagg (Gudrun Sjödén, 2015). T. Groth (personlig kommunikation, 29 april
2015) berättar att textilbranschen har stor miljöpåverkan, och det går inte helt att rättfärdiga vad
textilbranschen orsakar. Dock måste textilföretagen göra så mycket de kan och välja de bästa
alternativen ur hållbarhetssynpunkt.
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Ägaren har tidigare själv ansvarat för hållbarhetsfrågor, men allteftersom har dessa
arbetsuppgifter delvis förflyttats till Therese Groth som tidigare enbart arbetade som inköpare.
Ansvaret för hållbarhetsfrågor delas med ytterligare två anställda, en som arbetar med
kommunikation och en som arbetar i butik. Ägaren är fortfarande drivande i frågorna, men
eftersom att fler nu är ansvariga för hållbarhet måste arbetet struktureras upp. De har just nu inga
exakt formulerade mål, men arbetar för att skapa detta (T. Groth, personlig kommunikation, 29
april 2015). I stort arbetar de för att så många produkter som möjligt ska vara miljövänligt
tillverkade. Detta genom att färga på oblekta material, förkrympa tygerna mekaniskt istället för
kemiskt samt gärna tillverka plagg i siden och lin (Gudrun Sjödén, 2015). Just nu arbetas
strategin för hållbarhetsarbete fram, det handlar främst om att stärka organisationen inifrån för att
alla anställda ska bli engagerade i hållbarhetsfrågor. Det är de hållbarhetsansvariga som arbetar
fram målen och verktygen (T. Groth, personlig kommunikation, 29 april 2015). De jämför inte
sitt hållbarhetsarbete med andra företag, men de tittar på hur andra företag arbetar. Företag inom
branschen träffas på samma möten och bollar frågor. T. Groth (personlig kommunikation, 29
april 2015) framhåller att öppenhet och transparens har blivit allt viktigare i hållbarhetsarbetet.
Hon berättar vidare att företagen inom branschen samarbetar i viktiga frågor.
Organisationen har fått genomgå mindre förändringar på grund av samhällets ökade tryck i
hållbarhetsfrågor, framförallt att de behövt lägga mer resurser och tid på att informera och svara
på frågor från kunder. Någon större förändring har de dock inte behövt göra (T. Groth, personlig
kommunikation, 29 april 2015). Hållbarhetsarbetet på Gudrun Sjödén har utvecklats från att vara
nästintill ogenomförbart på 80-talet, via den första ekologiska kollektionen på 90-talet till att
idag vara en självklar del av verksamheten (Gudrun Sjödén, 2015). Genom samhällets trender i
hållbarhetsfrågor har alltid ägaren hållit kvar vid hållbarhetstänket och drivit frågorna vidare i
företaget. Hållbarhet, och framförallt miljöengagemang har alltid varit en del av
företagskulturen, ända från starten. Det finns mycket utrymme för personalen att ta egna initiativ
i och ta ansvar för hållbarhetsfrågor i organisationen, exempelvis inköpare tar varje dag beslut
som har stor påverkansmöjlighet medan de i butikerna kan göra mindre, vardagliga saker som
sammanlagt får en stor betydelse. De har dessutom märkt att de som söker jobb på företaget har
ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor (T. Groth, personlig kommunikation, 29 april 2015).
4.6.3 Hållbarhetsarbete
Gudrun Sjödén arbetar efter BSCI:s uppförandekod för sina leverantörer som innehåller regler
om löner, arbetstid, föreningsfrihet, hälsa och säkerhet, miljö- och kemikaliefrågor, ledningens
rapportsystem samt förbud mot diskriminering, barnarbete och bestraffningar. De arbetar med
långsiktiga leverantörsrelationer, 80 % av leverantörerna har de samarbetat med i över 10 år.
Företagets mål med långsiktiga samarbeten är att kortsiktiga beslut och ageranden från
leverantörerna minimeras och att leverantörerna istället lever upp till kraven som Gudrun Sjödén
ställer på dem utifrån FNs deklaration för mänskliga rättigheter och ILOs arbetsrättsliga
konventioner. Totalt har de ca 30 leverantörer i både asiatiska och europeiska länder. BSCI
kontrollerar att leverantörerna efterföljer uppförandekoden (Gudrun Sjödén, 2015). T. Groth
(personlig kommunikation, 29 april 2015) berättar vidare att vissa leverantörer är certifierade
enligt SA8000. Hon berättar att Gudrun Sjödén som företag har stor påverkansfaktor på
leverantörerna, men att det är ett komplext förlopp som kräver ihärdighet och tar lång tid.
Leverantörerna har underleverantörer som i sin tur kan ha underleverantörer, vilket gör det svårt
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att kontrollera hela textilens värdekedja. De måste utföra så mycket kontroller som de kan och
alltid välja det bästa alternativet, och helt välja bort alternativ som inte är tillräckligt bra (T.
Groth, personlig kommunikation, 29 april 2015).
Gudrun Sjödén har en policy gällande butiksrenoveringar som innebär att renoveringar görs så
varsamt som möjligt och stora renoveringar görs endast när det är miljömässigt försvarbart,
exempelvis att byta ut belysningen för att spara energi. De behåller gammal inredning om den är
funktionsduglig och återanvänder gamla möbler som är ommålade på ett konstnärligt sätt. De
använder även sin tekniska utrustning tills de är utslitna, och nyanskaffade inventarier ska ha en
livslängd på minst 5 år. De använder sig av hopfällbara plastlådor istället för kartonger vid
butiksleveranser, och övrigt avfall sorteras noga i butiker, lager och huvudkontor (Gudrun
Sjödén, 2015). De arbetar med att göra leverantörstransporterna så miljövänliga som möjligt och
i dagsläget sker de flesta transporter med båt. De arbetar dessutom med att införa miljöcertifierad
el till samtliga arbetsplatser. Vidare producerar de alla sina trycksaker på miljövänligt klorfritt
papper från FSC-certifierade skogar och kunder som handlar i butik får tygkassar i ekologiskt
bomull istället för plastkassar. De har tagit bort så mycket plastpåsar som möjligt i sina
produkters förpackningar. Företagsresor inom Norden sker i första hand via tåg, och
telefonkonferenser uppmuntras. Resor till tillverkningsländer sker dock via flyg då avståndet är
för stort. På Gudrun Sjödén uppmuntrar de sin personal att cykla eller gå till jobbet. De sponsrar
andra organisationer och projekt samt skänker pengar till välgörenhet genom sitt projekt Gudruns
Goda Gärning. Det rör sig oftast om miljöprojekt, såsom samarbete med naturskyddsföreningen,
stöd för urskogen eller hållbar bomullsproduktion (Gudrun Sjödén, 2015).
Gudrun Sjödén har en egen miljömärkning med noll-tre blad som ska göra det enkelt för
kunderna att göra ett bra miljöval. I märkningen med tre blad är alla steg i tillverkningskedjan
certifierade enligt GOTS och/eller Fairtrade. Den med två blad består av 2/3 ekologisk bomull
eller återvunna fibrer. Ett löv består av produkter med 50 % ekologiskt bomull eller 2/3
miljövänliga alternativ. Plagg utan löv innebär att de är tillverkade av konventionellt odlad
bomull eller mindre hållbara material (Gudrun Sjödén, 2015). T. Groth (personlig
kommunikation, 29 april, 2015) berättar att de eventuellt kommer omarbeta sin märkning
eftersom den ses som komplicerad av kunderna just eftersom att det är tre olika nivåer. Hon
poängterar att miljömärkningen är viktig och spelar roll för kunderna.
T. Groth (personlig kommunikation, 29 april 2015) berättar att de inte har någon strukturerad
arbetsrutin för att redovisa sitt hållbarhetsarbete i en rapport. Det finns inte heller någon ambition
att skapa det, utan de kommunicerar arbetet via hemsidan, katalogen och butikerna. De ser
kommunikationen av hållbarhetsarbetet som del av varumärket, det är självklart för dem att
berätta vad de gör. Hon berättar att få företag kommunicerar vad de gör inom
hållbarhetsområdet, även då de faktiskt gör mycket. Därför kan det vara en konkurrensfördel att
kommunicera sitt arbete för att informera kunderna, som faktiskt är intresserade av att veta.
Gudrun Sjödéns kundgrupp har ofta ett stort intresse i frågorna och är pålästa. De försöker vara
konkreta i sin kommunikation så att det blir tydligt för kunderna vad de faktiskt bidrar till (T.
Groth, personlig kommunikation, 29 april 2015), och anordnar dessutom miljökvällar i butikerna
(Gudrun Sjödén, 2015).
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5. Analys
I detta avsnitt analyseras insamlad data från den empiriska undersökningen bestående av
intervjuer och dokument. Analysen sker efter begreppen hållbar utveckling, hållbarhetsstyrning
samt hållbarhetsarbete. Under begreppen hållbarhetsstyrning och hållbarhetsarbete presenteras
faktorer som speglar arbetsförloppet över företagens hållbarhetsarbete.

5.1 Hållbar utveckling
Det finns många olika sätt att definiera hållbar utveckling (Marsden et al., 2010). FN har via
Brundtlandsrapporten definierat hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov” (FN, 1987, kap 4). Indiska var det enda företaget som definierade hållbar utveckling efter
just Brundtlandsrapporten. FN (2012, 2005) har delat upp begreppet i tre dimensioner: social
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. KappAhls och Åhléns definition på
hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna. Hemtex och Haglöfs definition på hållbarhet
kan härledas till två dimensioner, social och ekologisk. Hemtex är det enda företaget som
använder sig av uttrycket CSR som enligt Svenskt Näringsliv (2006) inte har någon erkänd
definition men beskrivs som ansvar för mänskliga och sociala rättigheter samt miljöfrågor.
Gudrun Sjödén har ingen klar definition på hållbar utveckling, men de utgår främst från
dimensionen ekologisk hållbarhet då miljöarbete är deras största fokus.
Hållbarhet är något som blivit allt viktigare för kunderna enligt M. Lindskog från Åhléns, och
utan hållbarhetsarbete hade företag kunnat gå miste om kunder som värderar detta högt. Detta
kan förklaras med hjälp av intressentteorin som säger att ett företags intressenter utformar
normer som företaget måste rätta sig efter, och intressenterna kan påverka företagets aktiviteter
och beslut (Westermark, 2013). Detta bekräftas av A. Svennered från Hemtex som säger att
branschen har fått högre krav på sig när det kommer till produktion och produkter och att
branschen därför arbetar med hållbarhet i större utsträckning. L. Ekberg från Haglöfs säger att
även butikskedjor och återförsäljare har börjat ställa högre krav på hållbarhet hos sina
leverantörer. L. Amsén från Indiska säger att det är viktigt att analysera framtiden och anpassa
organisationen efter samhällets krav. Detta kan förklaras med hjälp av legitimitetsteorin som
säger att organisationer vill försäkra sig om att de arbetar inom de gränser och normer som
samhället satt upp (Deegan & Unerman, 2011). T. Groth från Gudrun Sjödén säger att de har
behövt göra vissa förändringar i organisationen för att leva upp samhällets ökande intresse,
exempelvis skapa en tjänst som arbetar med att informera och svara på frågor från kunder, dock
var Gudrun Sjödéns ägare engagerad i frågorna redan innan samhället satte högre krav på
hållbarhet.

5.2 Hållbarhetsstyrning
För en sammanställning av analysen i matrisform, se bilaga 3.
5.2.1 Lönsamhet
E. Kindgren från KappAhl säger att hållbarhet och lönsamhet är två sidor av samma mynt. Hon
säger att det finns en ekonomi i hållbarhet men att den är svår att härleda. Detta håller A.
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Svennered från Hemtex med om, och utvecklar resonemanget med att säga att det är svårt att
veta varför en kund köper en hållbar produkt. M. Lindskog från Åhléns samtycker i att det är
svårt att beräkna hur hållbarhet bidrar till lönsamhet. Porter och Kramer (2006) menar att
hållbarhet bidrar till lönsamhet och genom att analysera sitt hållbarhetsarbete kan möjligheter till
innovation och konkurrensfördelar upptäckas. Även Grankvist (2009) anser att hållbarhet är
lönsamt eftersom hållbar resursanvändning sparar pengar. L. Amsén från Indiska bekräftar detta
och säger att det fina med hållbarhetsarbete är att det ofta är kostnadsbesparande. Detta
resonemang håller även T. Groth från Gudrun Sjödén med om. Författare som Makni et al.
(2009) och Lopez et al (2007) har kommit fram till att hållbarhetsintiativ leder till ogynnsam
ekonomisk tillväxt på kort sikt men de menar ändå att det kan leda till lönsamhet på lång sikt
genom att tillgodose de hållbarhetskraven som intressenter har och därmed inte riskerar att
förlora kunder. Detta bekräftar A. Svennered från Hemtex och L. Amsén från Indiska som säger
att kundernas ökande intresse kring hållbarhet leder till ökad lönsamhet på lång sikt för företag
som arbetar med hållbarhet. L. Ekberg från Haglöfs säger att de ännu inte kan se om hållbarhet
bidrar till företagets lönsamhet, dock framhåller han att det finns ett ökat intresse i frågorna. T.
Groth från Gudrun Sjödén berättar att deras hållbarhetsprojekt gärna får kosta eftersom det är en
så pass viktig del i verksamheten och varumärket.
5.2.2 Mål
För att alla anställda ska kunna bli involverade i hållbarhetsarbetet och fatta kvalificerade beslut,
behöver företagsledningen sätta upp tydliga mål för att styra organisationen i rätt riktning
(Södergren, 1992). KappAhl har nio övergripande mål rörande miljöarbete, sociala frågor samt
produkterna som delas upp i delmål och stödjs av åtgärder. Det kommuniceras via konceptet
Future Friendly Fashion. A. Svennered berättar att Hemtex detaljerade hållbarhetsmål och
delmål är interna, men att de presenterar övergripande mål i sin hållbarhetsrapport som innebär
att de strävar efter att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt samt bidra till utveckling hos
leverantörerna. Åhléns har fyra huvudområden, kopplade till sin hållbarhetsstrategi, med
tillhörande mål och handlingsplaner. Detta rör sortiment, produktion, drift samt socialt
ansvarstagande. L. Ekberg från Haglöfs berättar att deras hållbarhetsmål är relaterade till
grundpelarna som deras hållbarhetsarbete vilar på. Det handlar om miljöfrågor relaterade till
produktion och produkter, sociala frågor och arbetsförhållanden i produktionen samt
koldioxidutsläpp och energiförbrukning. De utför analyser inom varje område och mål sätts upp
genom detta. L. Amsén från Indiska berättar att de har ett övergripande mål, att göra
verksamheten mer hållbar, som sedan delas upp i hållbarhetsmål och delmål. Gudrun Sjödén
arbetar efter ett övergripande mål, att så många produkter som möjligt ska vara miljövänligt
tillverkade. T. Groth från Gudrun Sjödén berättar att de just nu arbetar med att fastställa mer
specifika hållbarhetsmål och delmål. Företagens mål kan alla kopplas till FN:s definition av
hållbar utveckling och dess dimensioner. FN (2005) skriver att framförallt
fattigdomsbekämpning, att förändra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster samt
skydda och förvalta naturresurser är övergripande mål och grundläggande krav för hållbar
utveckling. Enligt KPMG (2013) sätter många företag upp hållbarhetsmål, men om
verksamheten inte anpassas och arbetet fortsätter drivas som vanligt kan det bli svårt att uppnå
dessa.
5.2.3 Strategi
Alla företag har någon form av strategi för att uppnå sina hållbarhetsmål. Detta anser Bonn och
Fisher (2011) vara en förutsättning för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. KappAhls
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hållbarhetsstrategi är en del av huvudstrategin och bygger på deras nio hållbarhetsmål. Åhléns
hållbarhetsstrategi är även den en del av den nya affärsstrategin ”Åhléns På Väg”, och är indelad
i fyra områden. M. Lindskog från Åhléns framhåller att det är viktigt att hållbarhetsstrategin är
en del av företagets affärsstrategi, vilket är något som även E. Kindgren från KappAhl håller
med om. A. Svennered berättar att Hemtex arbetar med övergripande strategier för vissa delar i
hållbarhetsarbetet, men att det saknas strategier för vissa delar. Dock hon framhåller att det finns
projektplaner för att nå målen. L. Ekberg på Haglöfs berättar att deras strategi utgår ifrån att
uppfylla målsättningarna, samt vara ledande inom området. Strategin bygger på att personalen
kontinuerligt ska ta ansvar för hållbarhetsfrågor och att de utbildas för att klara detta. Indiska har
enligt L. Amsén valt att ha med hållbarhetsaspekter i sin övergripande affärsstrategi, detta för att
hållbarhet inte ska kunna prioriteras bort utan vara med i varje beslut. Detta anser Bonn och
Fisher (2011) vara en viktig del för att kunna arbeta med hållbarhet på ett långsiktigt sätt. T.
Groth på Gudrun Sjödén berättar att de just nu håller på att arbeta om sin hållbarhetsstrategi. Hon
berättar att det främst handlar om att stärka organisationen inifrån, så att samtliga medarbetare
blir engagerade i hållbarhetsfrågor. Samtliga företag arbetar utefter vad Porter och Kramer
(2006) kallar strategiskt hållbarhetsarbete eftersom samtliga analyserar hela värdekedjan och
arbetar proaktivt för att hitta problem eller möjliga förbättringar.
5.2.4 Budget
Samtliga företag använder budget för hållbarhetsarbete, men på olika sätt. Budgetering är enligt
Ax et al. (2009) det vanligaste styrmedlet och en viktig del i verksamhetsstyrningen. E. Kindgren
på KappAhl berättar att de har en enskild budget för hållbarhetsprojekt, men att de dagliga
hållbarhetsfrågornas kostnad är en del i respektive avdelningars budget. A. Svennered berättar att
Hemtex använder sig av en enskild budget för hållbarhetsarbetet och hon anser att de har en rejäl
budget för att kunna utföra arbetet. Både M. Lindskog från Åhléns och L. Ekberg från Haglöfs
säger att de inte har någon enskild budget, men att respektive avdelning har en egen budget där
hållbarhetsaspekter är medräknade och L. Ekberg från Haglöfs tillägger att i varje beslut ska
hållbarhetsaspekter tas hänsyn till, oavsett vad det gäller. Detta överensstämmer med hur det
fungerar på Indiska, där L. Amsén säger att hållbarhetsintiativ inte ska komma från sidan utan
vara integrerade i hela företaget, och därför har de inte en enskild budget. T. Groth från Gudrun
Sjödén berättar att de inte heller har någon enskild budget utan att kostnader för hållbarhet ingår i
företagets verksamhet eftersom det ingår i varumärket. En budget kan enligt Ax et al. (2009) öka
motivationen hos anställda, skapa samarbetsvilja och förenkla planeringen av den dagliga
verksamheten.
5.2.5 Benchmarking
Ytterligare ett styrmedel som samtliga företag använder sig av är benchmarking, där de jämför
sitt hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsrapport med andra företag. Syftet med detta är enligt Ax
et al. (2009) att förbättra sin egen verksamhet. Samtliga företag i vår studie håller koll på vad
konkurrenterna gör. Enligt A. Svennered från Hemtex och M. Lindskog från Åhléns jämför sig
de aktivt med andra företag, både när det kommer till det faktiska arbetet och rapporten. L.
Ekberg från Haglöfs berättar att de i början av sin hållbarhetsresa gjorde mer jämförelser med
andra företag än vad de gör idag, och berättar att de publicerar sin hållbarhetsrapport på nätet
som en benchmark mot andra företag. L. Amsén från Indiska berättar att de tittar på andra
företag och får inspiration, detta gör även KappAhl och E. Kindgren påpekar att KappAhl även
får idéer och inspiration från företag i andra branscher. Pojasek (2010) anser att detta är
fördelaktigt då även företag från andra branscher kan bidra till lärande och utveckling.
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När vi diskuterade benchmarking med företagen framhöll samtliga respondenter att de
framförallt samarbetar med branschkollegor, detta för att tillsammans kunna få en större
påverkan på leverantörerna och för att kunna genomföra projekt i produktionsländerna. Enligt
Benn (2007) är samarbeten och allianser viktigt för att kunna genomföra ett effektivt
hållbarhetsarbete. Samtliga företag berättar att det är genom dessa samarbeten de får inblick i
varandras arbete och möjlighet att diskutera viktiga frågor.
5.2.6 Struktur
Respondenterna från KappAhl, Åhléns, Haglöfs, Indiska och Gudrun Sjödén berättar att de har
hållbarhet integrerat i verksamheten, vilket innebär att det bedrivs i alla avdelningar och inte är
något sidoprojekt. Hemtex har till viss del hållbarhet integrerat, men A. Svennered berättar att
det skulle kunna bli mer integrerat. E. Kindgren på KappAhl berättar att deras hållbarhetsarbete
drivs av två hållbarhetsansvariga som har ett team av kvalitetsingenjörer till hjälp, samt har en
hållbarhetsansvarig på varje produktionskontor. A. Svennered på Hemtex berättar att de har en
CSR-koordinator som oftast arbetar med hållbarhetsfrågor ensam, men som samarbetar med den
ansvarige för kvalitet- och produktsäkerhetsfrågor. M. Lindskog berättar att de har en
hållbarhetsavdelning med fyra anställda varav en hållbarhetschef som har övergripande ansvar
och driver arbetet framåt, samt hållbarhetsambassadörer i varje butik. L. Ekberg på Haglöfs
berättar att de har en hållbarhetschef som sätter upp mål och uppgifter delegeras till de anställda
som fattar egna beslut. L. Amsén på Indiska berättar att de har en hållbarhetsansvarig som har
det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor i hela organisationen samt en anställd för sociala
frågor och en kvalitet- och produktionsansvarig som arbetar med hållbarhetsfrågor. T. Groth på
Gudrun Sjödén berättar att ägaren driver hållbarhetsfrågorna, men arbetet leds av tre
hållbarhetsansvariga, en i inköp, en i kommunikation samt en i butik.
Wilson och Holton (2003) skriver om vikten av en ledares egenskaper för att kunna integrera
hållbarhet och ansvarstagande i organisationen. Egenskaperna går ut på att ifrågasätta
verksamheten genom att vara öppen för nya idéer och utmana andra att anta nya sätt att arbeta.
Detta görs i samtliga företag då medarbetare uppmuntras att ta initiativ, komma med
förbättringsförslag, ta ansvar och fatta självständiga beslut. I samtliga företag delegeras
beslutsfattandet och ansvaret för hållbarhetsfrågor ut till de olika avdelningarna i företaget. Detta
tyder på att samtliga organisationer är vad Södergren (1992) benämner som decentraliserade
organisationer. I samtliga företag förstår ledningen vikten av hållbarhetsarbetet och sätter tydliga
direktiv och mål. E. Kindgren på KappAhl berättar att ledningen är engagerad i
hållbarhetsfrågorna och kommer med direktiv. A. Svennered från Hemtex berättar arbetet styrs
från huvudkontoret, där ledningen och styrelsen sätter upp långsiktiga mål och övergripande
ansvar. M. Lindskog från Åhléns berättar att ägarna är engagerade i hållbarhetsfrågorna och
företagets chefer en väsentlig roll i företagets hållbarhetsarbete. De strävar efter att ha chefer
som tar tillvara på varje medarbetares kompetens. L. Ekberg från Haglöfs berättar att ägare och
ledning är engagerade i hållbarhetsfrågor och han anser att detta är en förutsättning för att kunna
driva hållbarhetsfrågor framåt. L. Amsén från Indiska berättar att ägarfamiljen har en tydlig
hållbarhetsambition och är delaktig i besluten som tas. T. Groth på Gudrun Sjödén berättar att
ägaren alltid har haft tydliga ambitioner gällande hållbarhet och har i flera år drivit frågorna själv
och är fortfarande involverad i hållbarhetsarbetet.
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5.2.7 Organisationskultur
Samtliga företag anser att hållbarhet är en del av deras organisationskultur. Detta är enligt
Grankvist (2009) den enskilt viktigaste faktorn som avgör om företagets hållbarhetsarbete blir
framgångsrikt eller inte, detta beror på att det är svårt att implementera något som inte ligger i
linje med företagets värderingar (Jarnagin & Slocum, 2007). E. Kindgren från KappAhl berättar
att hållbarhet ses som ett värdeord och hygienfaktor i företaget. Även L. Ekberg från Haglöfs
nämner hygienfaktor, och tror att hållbarhet kommer utvecklas till att bli en hygienfaktor i
framtiden. T. Groth på Gudrun Sjödén påpekar att arbete med hållbarhet är en självklarhet för
både medarbetarna och kunderna och hållbarhet har varit en del av kulturen redan från starten.
Hållbarhet är något som följt även Indiska från start enligt L. Amsén, som även berättar att
Indiska är ett familjeägt företag där starka hållbarhetsvärderingar har gått i arv. L. Ekberg från
Haglöfs för resonemanget om att hållbarhet inte kan integreras i kulturen över en natt utan kräver
gediget arbete under lång tid och arbetet Haglöfs lagt ner har bidragit till att hållbarhet blivit en
del av kulturen. Hemtex arbetar efter att hållbarhet ska vara mer integrerat i kulturen och A.
Svennered arbetar med att försöka sprida sina kunskaper i de andra medarbetarna med mål att
uppnå en högre integrationsnivå. M. Lindskog berättar att Åhléns är ett värdestyrt företag där
hållbarhet är en av grundvärderingarna och personalen har ett stort engagemang i
hållbarhetsfrågor och känner en stolthet över sitt hållbarhetsarbete. E. Kindgren på KappAhl och
A. Svennered på Hemtex utvecklar resonemanget om organisationskultur genom att påpeka att
arbete med hållbarhet kan göra att organisationskulturen blir mer inriktad på hållbarhet, genom
att personalen blir engagerade i frågorna under arbetet. L. Ekberg från Haglöfs tror inte att själva
rapporten påverkar organisationskulturen eller attityden hos medarbetarna men att den kan ge en
stolthet för de anställda över vad de åstadkommit. Detta säger emot Linnenluecke och Griffiths
(2010) som anser att publicerandet av hållbarhetsredovisningar kan påverka
organisationskulturen på en ytlig nivå.
5.2.8 Organisatoriskt lärande och utveckling
E. Kindgren på KappAhl berättar att hon blev hållbarhetsansvarig efter att ha arbetat i
Bangladesh i flera år och upplevt hållbarhetsutmaningarna på plats och sett var och hur
förändringar behöver ske. Jamali (2006) skriver att för att kunna integrera hållbarhet i
organisationen måste organisationen fånga upp kunskaper och insikter som finns hos personalen,
vilket fallet har varit på KappAhl. M. Lindskog från Åhléns berättar att de strävar efter att ha bra
ledare som tar tillvara på personalens kunskaper, vilket görs genom utbildningar i värdestyrt
ledarskap. L. Amsén från Indiska och L. Ekberg från Haglöfs berättar att de utbildar personalen
för att de självständigt ska kunna ta ansvar och fatta beslut i hållbarhetsfrågor och L. Ekberg
berättar att många av hållbarhetsinitiativen kommer från personalen. Att många initiativ kommer
från personalen berättar även T. Groth från Gudrun Sjödén. Även KappAhl utbildar sin personal
i hållbarhetsfrågor. Utbildning, personligt ansvar och engagemang anser Fenwick (2007) vara
viktiga komponenter för att kunna integrera hållbarhet i hela organisationen. När medarbetare
sprider sina kunskaper vidare till andra i organisationen bidrar det till organisatoriskt lärande.
Detta gör A. Svennered från Hemtex då hon aktivt arbetar med att sprida sin kunskap i
hållbarhetsfrågor till resten av organisationen. Detta är enligt Jamali (2006) bra, då en ökad
benägenhet för lärande gör organisationer bättre rustade för att tackla hållbarhetsutmaningar. A.
Svennered från Hemtex berättar att lärandet även kan sträcka sig utanför organisationen, då de på
Hemtex tar tillvara på kunskaper som finns hos leverantörerna. E. Kindgren på KappAhl berättar
att även arbetet med att sammanställa hållbarhetsrapporten bidrar till att kunskaper delas och
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utvecklas. Fenwick (2007) menar att det är just i den dagliga interaktionen mellan medarbetarna
som organisationen utvecklar sitt hållbarhetsarbete.
Samtliga respondenter anser att hållbarhetsarbetet har utvecklats från att de började arbeta med
hållbarhet. E. Kindgren från KappAhl och M. Lindskog från Åhléns säger att arbetet har
utvecklats från sidoaktiviteter med separata mål till att ha blivit integrerat i hela företaget. E.
Kindgren från KappAhl säger att direktiv nu även kommer från ledningen, istället för att tidigare
ha pressats fram av personalen. A. Svennered på Hemtex, L. Ekberg från Haglöfs och L. Amsén
från Indiska säger att hållbarhet har blivit ett bredare arbete som täcker fler frågor än tidigare. T.
Groth från Gudrun Sjödén berättar att företaget alltid har haft hållbarhetsengagemang men att det
idag är en självklar del av verksamheten. E. Kindgren från KappAhl, A. Svennered från Hemtex
och L. Amsén från Indiska berättar vidare att leverantörsrelationerna har utvecklats till det bättre
och de har sett positiva förändringar hos leverantörerna. A. Svennered från Hemtex påpekar även
att de lärt sig vara kritiska till leverantörerna då det exempelvis har förekommit förfalskade
dokument.

5.3 Hållbarhetsarbete
För en sammanställning av analysen i matrisform, se bilaga 4.
5.3.1 Interna aktiviteter
Samtliga företag i vår studie arbetar med energibesparing i butiker och huvudkontor samt
logistikeffektivisering. Alla företag uppmuntrar textilåtervinning, vissa samlar in gamla kläder,
medan andra använder återvunna textilier i sina produkter. Åhléns, Haglöfs, KappAhl och
Indiska utbildar sin personal i hållbarhetsfrågor så att de ska kunna ta kvalificerade beslut.
Gudrun Sjödén var det enda företaget som aktivt påpekade att de arbetar med resursbesparing,
exempelvis genom att behålla gammal inredning och återanvända allt de kan. KappAhl, Indiska
och Gudrun Sjödén ger sina kunder råd i hur de bäst tar hand om och tvättar sina kläder.
5.3.2 Externa aktiviteter
Samtliga företag använder sig av en uppförandekod för sina leverantörer, alla baseras på FNs och
ILOs konventioner. KappAhl, Hemtex och Indiska har formulerat egna koder, medan Åhléns och
Gudrun Sjödén har anslutit sig till BSCI:s kod och Haglöfs anslutit sig till FWF:s kod. Alla har
dock liknande innehåll. Samtliga företag utför inspektioner på sina fabriker för att upptäcka och
åtgärda eventuella brister. Samtliga företag är med i branschsamarbeten för att öka sin
påverkansmöjlighet mot leverantörerna och därmed exempelvis kunna bidra till en bättre
arbetsmiljö för fabriksarbetarna eller en mer hållbar produkt. Alla företag i vår studie är
involverade i olika projekt, såsom vattenprojektet SWAR som bidrar till renare textilproduktion.
Samtliga sänker också pengar till välgörenhet på olika sätt. KappAhl och Åhléns arbetar med
utbildning i produktionsländerna, KappAhl med kvinnoprojekt och Åhléns genom att fylla
kunskapsluckor hos leverantörerna. Gudrun Sjödén arbetar med utbildning av sina kunder i
hållbarhetsfrågor genom kundkvällar. Både L. Ekberg från Haglöfs och T. Groth från Gudrun
Sjödén framhåller vikten att faktiskt vara aktiv i hållbarhetsarbetet istället för att fokusera på att
skapa fina rapporter eller redovisning.
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5.3.3 Certifiering
Företag kan arbeta med certifieringar för att svara på det ökade ekonomiska och sociala trycket
från samhället (Cañón-de-Francia & Garcés-Ayerbe, 2009). Samtliga företag i vår studie arbetar
med produktcertifieringar, de mest förekommande är Oeko-Tex och GOTS, men det finns även
andra certifieringar. Åhléns, Haglöfs och Gudrun Sjödén har även egna märkningar på hållbara
produkter i sortimentet vilka är tredjepartsgranskade genom certifieringar. Syftet med detta är
enligt M. Lindskog på Åhléns, L. Ekberg på Haglöfs samt Gudrun Sjödén att underlätta för
kunderna att göra ett hållbart val. En vanlig certifiering för miljöledning är ISO 14001 (Svensk
certifiering, 2015). KappAhl nämner att de tidigare var ISO-certifierade men att de har valt att
lämna standarden eftersom de vill driva sitt hållbarhetsarbete på ett annat sätt och känner att
standarden hämmar deras nya tankesätt, men att de fortfarande har kvar strukturen som
certifieringen bidrog till. Hemtex tror att en ISO-certifiering skulle kunna hjälpa dem att
integrera hållbarhet i alla företagets delar och få bättre struktur på hållbarhetsarbetet. De övriga
företagen har inget intresse att arbeta mot en ISO-certifiering.
5.3.4 Redovisning av hållbarhetsarbete
Företagens hållbarhetsarbete presenteras i en hållbarhetsredovisning och samtliga respondenter i
vår studie berättar att de ser sin hållbarhetsredovisning som en sammanställning av årets
hållbarhetsaktiviteter och som en förklaring på hur företaget arbetar med hållbarhet. Genom att
kommunicera sitt hållbarhetsarbete kan företagen undvika legitimitetsproblem (Morsing &
Schultz, 2006). Detta kan kopplas till alla företag i vår studie som säger att deras
hållbarhetsredovisning är till för att förmedla information till intressenterna. Peloza et al. (2012)
skriver att hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare för intressenterna vid beslutsfattande, och
därmed blir det viktigt för företag bygga sitt varumärke kring hållbarhet. Detta är något som L.
Ekberg från Haglöfs, M. Lindskog från Åhléns och T. Groth från Gudrun Sjödén anser vara
viktigt, och de ser redovisningen av hållbarhetsarbetet som en del av sin marknadsföring. E.
Kindgren från KappAhl, A. Svennered från Hemtex och M. Lindskog från Åhléns poängterar
vikten av att nå ut till medarbetarna med informationen, för att de i sin tur ska kunna informera
kunderna.
A. Svennered från Hemtex, M. Lindskog från Åhléns och L. Amsén från Indiska påpekar att det
inte råder någon konkurrens inom hållbarhetsområdet. Dock anser samtliga företag att arbetet
med hållbarhet och redovisningen av detta skapar konkurrensfördelar gentemot företag som inte
gör det. E. Kindgren från KappAhl, L. Ekberg från Haglöfs och T. Groth från Gudrun Sjödén
påpekar vikten av att vara öppna och transparenta med hållbarhetsarbetet. E. Kindgren från
KappAhl berättar att företag som inte redovisar sitt hållbarhetsarbete skapar funderingar hos
branschkollegor och intressenter och det kan därmed vara en nackdel att inte hållbarhetsredovisa.
A. Svennered från Hemtex bekräftar detta genom att säga att det är en norm för företag inom
textilbranschen att arbeta med hållbarhetsfrågor, och att de som inte gör det riskerar att förlora
kunder. Detta styrks av Grankvist (2009) som skriver att företagen riskerar att förlora kunder om
de inte lever upp till intressenternas krav. Detta kan även förklara varför företag
hållbarhetsredovisar trots att det inte är lagkrav på att redovisa sitt hållbarhetsarbete (Ioannou &
Serafeim, 2014; Westermark, 2013). För att få en tillförlitlig och jämförbar rapport kan företagen
använda sig av GRIs riktlinjer (Aktas et al., 2013), vilket är något som KappAhl, Åhléns och
Haglöfs gör i viss mån. Hemtex följer inte GRIs standarder, men A. Svennered tror att de i
framtiden kommer att göra det. Företag som kommunicerar sitt arbete enligt GRI möjliggör en
ökad insyn i organisationens hållbarhetsarbete och får en utförligare rapportering (GRI, 2015b).
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Detta är något som framkommit i studien då företagen som använder sig av GRI har en mer
omfattande rapportering av sitt hållbarhetsarbete. Enligt Peloza et al. (2012) är det idag vanligast
att kommunicera sitt hållbarhetsarbete via en rapport eller hemsida. Indiska och Gudrun Sjödén
är de enda företagen i vår studie som inte släpper någon hållbarhetsrapport, utan istället
kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via en hållbarhetsplattform på nätet, och till viss del via
årsredovisningen. Westermark (2013) anser att det som mäts och rapporteras blir åtgärdat, och
att det därför är fördelaktigt att redovisa sitt arbete.

5.4 Resultat av analys
Analysen av studien visar att det svårt att komma fram ett gemensamt arbetsförlopp för de
undersökta företagen. Hållbarhet är ett komplext område, och eftersom företagen definierar
hållbar utveckling på olika sätt, innebär det att arbetet utformas olika och tar olika inriktning.
Analysen har dock visat några gemensamma nämnare som ingår i alla de studerade företagens
arbetsförlopp: vision, mål, strategi/plan, genomförande samt redovisning. Dessa illustreras i
figuren nedan.

Vision

Mål

Strategi/
plan

Genomförande

Redovisning

Figur 3: Generellt arbetsförlopp för studiens företag

Alla företag har någon slags vision eller övergripande bild av var de vill befinna sig i framtiden.
Denna bryts sedan ner till mer eller mindre detaljerade mål. De skapar sedan en plan eller
strategi för att kunna genomföra arbetet och uppnå målen. Det finns flera gemensamma aspekter
i genomförandet. Samtliga företag använder sig av uppförandekod för sina leverantörer,
inspektioner och uppföljningar. Alla samarbetar med branschkollegor och är med i projekt samt
skänker pengar till välgörenhet. Samtliga tar hjälp av produktcertifieringar för att säkerställa krav
och kommunicera detta till kunder. Energibesparing, logistikeffektivisering och återvinning är
ytterligare aktiviteter i arbetet mot att uppfylla målen. Detta arbete sammanställs och redovisas
sedan till företagens intressenter.
Mer detaljerade arbetsförlopp kan vara svårt att ta fram på grund av att arbetet ser olika ut
beroende på vilken fråga det gäller. Målen kan vara olika detaljerade och företagen arbetar på
olika sätt för att uppnå olika mål. Även intressenterna kan påverka arbetsförloppet med
hållbarhetsfrågor i företagen, eftersom företagen måste anpassa sitt hållbarhetsarbete till
kundernas och samhällets ökade krav. De olika företagen har olika starka intressenter på grund
av företagsstorlek, ägarstruktur och kundgrupp. Hur arbetsförloppet ser ut kan även påverkas av
hur länge företagen har arbetat med hållbarhetsfrågor och hur mycket resurser de är beredda att
lägga på det. Den breda definitionen och det komplexa området komplicerar både företagens och
samhällets syn på hållbarhet och därigenom också hur företag utformar arbetet med hållbarhet.
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Analysen har dock visat gemensamma faktorer som är relevanta för företagen i studiens
arbetsförlopp med hållbarhetsfrågor. Dessa är lönsamhet, mål, strategi, budget, struktur, kultur,
lärande, samarbete, integration samt redovisning och illustreras i figuren nedan.

Redovisning

Lönsamhet

Integration

Mål

Strategi
Hållbarhetsarbete

Samarbete

Budget

Lärande

Struktur
Kultur

Figur 4: Påverkansfaktorer på hållbarhetsarbete

Lönsamhet är en viktig del i beslutet om att arbeta med hållbarhet. Alla företag i studien
diskuterar att även om hållbarhetsintiativ kan kosta på kort sikt är förhoppningen att det ska bli
lönsamt på lång sikt. De resonerar kring att det bidrar till deras varumärke och ger dem
konkurrensfördelar mot företag som inte arbetar med hållbarhet eller som inte kommunicerar sitt
hållbarhetsarbete. Eftersom samhällets intresse i hållbarhetsfrågor har ökat och frågorna har
blivit mer aktuella har företag insett att de måste arbeta med hållbarhet. De har insett att de själva
har stor påverkansmöjlighet och att ett bra hållbarhetsarbete kommer gynna dem på lång sikt.
Studien har kommit fram till att företagen därför är beredda på att satsa resurser på
hållbarhetsarbete även om det inte ger en direkt vinst. Det kan ge kostnadsbesparingar och stärka
varumärket genom ett gott rykte. Vissa företag ser det som en självklarhet att hållbarhet får
kosta, medan andra ser det som en investering som kommer ge dem fördelar i framtiden.
Alla företag i studien har målsättningar i hållbarhetsfrågor, mer eller mindre detaljerade. Studien
visar att det är viktigt att alla medarbetare är involverade i hållbarhetsarbetet för detta ska kunna
genomföras på fördelaktigt sätt. För att medarbetarna ska bli engagerade krävs att de har vetskap
om vilken riktning organisationen arbetar i, vilket kan skapas med hjälp av tydliga målsättningar.
Alla de undersökta företagen har någon form av strategi för att genomföra sitt arbete och
analysen visar att det är viktigt att hållbarhetsstrategin är integrerad i den övergripande
affärsstrategin för att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten. De största företagen i studien
hade en detaljerad hållbarhetsstrategi som kommunicerades tydligt till intressenterna, medan de
lite mindre företagen inte hade en lika omfattande hållbarhetsstrategi. Studien har även kommit
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fram till att budget för hållbarhetsarbete med fördel används integrerat i samtliga avdelningarnas
budgetar istället för att en enskild hållbarhetsbudget. Detta bidrar till att hållbarhetsarbetet inte
blir en sidoaktivitet utan istället tas med i alla beslut.
Organisationsstrukturen hos företagen i vår studie skiljs åt, men det studien visar är att om fler
personer är engagerade i hållbarhetsarbetet tenderar det att bli lättare att driva frågorna. För att
medarbetarna ska bli engagerade krävs en ledning som sätter tydliga direktiv och driver arbetet
framåt. Hur ledningen behandlar frågan påverkar företagets genomförande av den. I företag som
haft en tydlig hållbarhetsambition från ägarna redan från uppstart kan det ha blivit lättare att
genomföra hållbarhetsarbete. Hos företagen i vår studie som haft med sig hållbarhetstänk från
uppstart visar analysen att kulturen är mer inriktad på hållbarhet än hos företagen som börjat
arbeta med det på senare år. Likt vad tidigare studier visat, visar även denna att det blir lättare att
implementera hållbarhet i organisationen om kulturen är positivt inställd till det. I företag som
börjat arbeta med hållbarhet under senare år, är kulturen inte lika inställd på detta och en
kulturförändring är svår och tar lång tid. Medarbetare måste få förståelse för varför hållbarhet är
viktigt för den egna verksamheten likväl som för hela samhället, för att de aktivt ska arbeta och
engagera sig i hållbarhetsfrågor. Studien har även visat att organisationens inställning till lärande
kan påverka hållbarhetsarbetet. Alla respondenter hävdar att företagen tar tillvara på personalens
kunskaper och uppmuntrar dem till att ta initiativ och dela med sig av idéer och åsikter. Lärandet
gör att arbetet drivs vidare och fler blir engagerade och delar med sig av sina kunskaper. Några
företag arbetade aktivt med utbildningar av personalen i hållbarhetsfrågor, vilket studien visar
vara viktigt för att få verksamheten inställd på hållbarhet och få kompetent personal i alla delar
av företaget som kan ta självständiga beslut i hållbarhetsfrågor.
Studien har visat att en viktig del i hållbarhetsarbetet är samarbete. Detta är något som tidigare
studier i referensramen inte tagit upp i någon större grad. Samtliga företag framhåller att
samarbete med andra företag är fördelaktigt och en stor del av deras hållbarhetsarbete. Detta kan
bero på att hållbarhet är ett så pass viktigt område och istället för att konkurrera inom området
hjälps företagen åt. I samarbetet vill företagen ha ett gemensamt utbyte med företag liknande de
själva och skapar därför ännu större påverkansmöjlighet gentemot exempelvis leverantörer.
Studien har visat att samarbeten skapar möjligheter för att dela erfarenheter, få inblick i
varandras arbete som leder till lärande och utveckling i hållbarhetsarbetet.
Samtliga företag i studien påpekar betydelsen av att hållbarhet ska vara integrerat i verksamheten
och kulturen, vilket även tidigare studier visat är viktigt. Företagen i studien strävar efter att
hållbarhet ska bli integrerat fullt ut i deras verksamhet och kultur. För att kunna integrera
hållbarhet krävs direktiv från ledningen men även att de anställda har engagemang och kunskap i
frågorna. För att skapa engagemang kan organisationen ge anställda ansvar för
hållbarhetsuppgifter och utbildning för att de ska kunna ta sig an dessa uppgifter. Företaget
måste ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper som personalen har för att utveckla arbetet
med hjälp av medarbetarna, vilket gör att de blir engagerade och hållbarhet integreras i
verksamheten. En struktur som ger möjlighet för medarbetare att ta initiativ och där
hållbarhetsansvariga kommer från olika avdelningar och samlas under en hållbarhetschef
underlättar även det vid integrationen av hållbarhet i företaget. Att använda sig av budgetar för
de olika avdelningarna där hållbarhet ingår, istället för att ha en enskild hållbarhetsbudget, bidrar
till att skapa en verksamhet med hållbarhet integrerat. Att dessutom ha en affärsstrategi där
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hållbarhet är integrerat visar på att företaget tar med hållbarhetsaspekter i varje beslut. Studien
visar dock att detta är ett gediget arbete som tar lång tid. När hållbarhet är helt integrerat i
värdekedjan, skriver Porter och Kramer (2006) att det är svårt att särskilja det från den dagliga
verksamheten.
Tre av studiens undersökta företag redovisar sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport, ett
företag redovisar arbetet i en kombinerad hållbarhets- och årsredovisning medan två av företagen
redovisar sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida med hjälp av en hållbarhetsplattform samt
kortfattat i årsredovisningen. Tre av företagen rapporterar enligt GRI:s standarder, resterande
följer inga standarder. Studien har visat att företagen som redovisar enligt GRI får en mer
utförlig rapport än de som inte gör det. Företagen som gör en hållbarhetsrapport får en mer
utförlig redovisning av arbetet, men det betyder nödvändigtvis inte att själva arbetet är bättre
eller mer utförligt än de företag som istället väljer att redovisa sitt arbete via sin hemsida.
Studien visar att det är viktigt för företagen att kommunicera sitt arbete. Detta för att
intressenterna ska få insyn i hur verksamheten arbetar. Företagen undviker legitimitetsproblem,
genom att samhället och intressenterna blir medvetna om hur företagen arbetar med hållbarhet. I
textilbranschen är det nästintill praxis att arbeta med hållbarhet och de som inte redovisar sitt
arbete skapar funderingar hos branschkollegor och blir ifrågasatta av intressenterna.
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6. Slutsats och diskussion
I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som kan dras genom studien. Forskningsfrågan samt
delfrågorna besvaras och resultatet diskuteras. Slutligen presenteras uppsatsens bidrag och
förslag till fortsatt forskning.
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetsförloppet i sex stora svenska
textilföretag från att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas, och generera en ökad
förståelse för detta. Uppsatsen inleddes med en diskussion om att organisationer upplever att det
finns svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom det saknas förståelse för hur
arbetsprocessen kring hållbarhet ser ut (KPMG, 2013).

6.1 Slutsatser
Även om studien inte kan hitta ett generaliserbart arbetsförlopp, går det att skapa ett
övergripande arbetsförlopp för de undersökta företagen från att hållbarhetsmål utformas till att
resultatet av dessa mål redovisas. Även faktorer som spelar in på företagens faktiska arbete med
hållbarhet har hittats. Likväl som tidigare studier kommit fram till kan denna studie dra
slutsatsen att integration av hållbarhet i företags verksamhet är av betydelse för hur lyckat arbetet
med hållbarhet blir. Dessutom kan slutsatsen dras att hur företagen, i denna studie, väljer att
redovisa sitt hållbarhetsarbete inte påverkar deras faktiska arbete med hållbarhet.
Hur ser arbetsförloppet ut i textilföretags verksamhet från att hållbarhetsmål utformas till att
resultat redovisas?
Studien har hittat gemensamma nämnare som alla ingår i de studerade företagens arbetsförlopp.
De är vision, mål, strategi eller plan, genomförande samt redovisning. Samtliga företag har en
vision som bryts ner i mål. För genomförandet av målen skapas en strategi eller plan och resultat
redovisas sedan i rapporter eller via hemsida.
Vilka faktorer är väsentliga vid genomförande av hållbarhetsarbetet?
Studien har visat att lönsamhet, mål, strategi, budget, struktur, kultur, lärande, samarbete,
integration samt redovisning är väsentliga faktorer vid genomförandet av företags
hållbarhetsarbete. Dessa faktorer kan påverka hur väl företagen i studien lyckas med sitt arbete.
Företagets syn på lönsamhet i relation till hållbarhet är väsentligt i genomförandet av
hållbarhetsarbetet, eftersom det speglar om företaget tror att arbetet kommer generera framtida
lönsamhet och därigenom hur mycket resurser de är villiga att satsa på hållbarhet. Att ha
hållbarhetsmål är väsentligt för att hjälpa organisationens medarbetare att bli engagerade, och det
är viktigt att dessa kommuniceras till hela organisationen. Detta gäller även för strategi.
Dessutom är det viktigt att strategin är integrerad i den övergripande affärsstrategin och inte är
en sidoaktivitet. Att ha hållbarhet medräknat i de olika avdelningarnas budgetar är även det
viktigt för att hållbarhet inte ska vara en sidoaktivitet, vilket kan ske om företagen har en enskild
budget för hållbarhetsarbete. Strukturen är väsentlig eftersom den speglar medarbetarnas
möjlighet till engagemang och delaktighet. Kulturen är en viktig faktor eftersom att det är lättare
att implementera hållbarhet om organisationskulturen är positivt inställd till det. Möjlighet för
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organisatoriskt lärande är viktigt i processen eftersom det uppmuntrar medarbetarna att dela med
sig av kunskaper och skapar engagemang, och genom detta drivs processen med hållbarhet
vidare. Samarbete med andra organisationer har visat sig vara en väsentlig del i genomförandet
av hållbarhetsarbetet då detta ökar organisationernas påverkansfaktorer på exempelvis
leverantörer. Redovisning av hållbarhetsarbetet är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet då detta
informerar intressenter om företagets arbete. Studien har även visat att det är viktigt att alla dessa
faktorer är integrerade, vilket leder till nästa delfråga.
Hur integreras hållbarhet i företagens verksamhet?
Hållbarhet kan integreras i företags verksamhet genom en hållbarhetsstrategi som är en del av
huvudstrategin, att strukturen är uppbyggd kring hållbarhetsfrågor och att samtliga medarbetare
har möjlighet att vara delaktiga och fatta egna beslut. Utbildning är viktigt för att medarbetarna
ska kunna ta ställning till och fatta självständiga beslut i hållbarhetsfrågor. Att ta vara på
medarbetarnas tidigare erfarenheter och kunskaper bidrar till att medarbetarna blir engagerade
och delaktiga vilket kan leda till att hållbarhet blir en större del av kulturen och därför lättare att
integrera. Företagen kan dessutom använda styrmedel såsom budget för att integrera hållbarhet.
Detta görs genom att inkludera hållbarhet i samtliga avdelningars budget istället för att ha en
separat.
Hur redovisas hållbarhetsarbetet?
Tre av studiens undersökta företag redovisar sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport, ett
företag redovisar arbetet i en kombinerad hållbarhets- och årsredovisning medan två av företagen
redovisar sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida med hjälp av en hållbarhetsplattform samt
kortfattat i årsredovisningen. Tre av företagen rapporterar enligt GRI:s standarder, resterande
följer inga standarder. Studien har visat att hur företagen väljer att redovisa sitt arbete inte
påverkar det faktiska hållbarhetsarbetet.

6.2 Diskussion
Studiens slutsatser går inte att generalisera, eftersom att studien inte omfattar tillräckligt många
företag. Arbetsförloppet studien skapat är mycket övergripande och kan egentligen appliceras på
många olika frågor i företag, inte bara inom hållbarhetsområdet. Att det inte går att skapa ett
generaliserbart arbetsförlopp för hållbarhetsarbete kan bero på att det är så pass
situationsanpassat, olika hållbarhetsfrågor eller hållbarhetsmål kräver olika arbetsförlopp. Vi tror
dock att alla hållbarhetsfrågor på något sätt genomgår förloppet som studien visar, om inte hela
så åtminstone delar av det. Delarna som ingår i det övergripande arbetsförloppet för de studerade
företagen kan vara relevanta för företag att ha i åtanke vid planering av sitt hållbarhetsarbete,
eftersom det ger en överblick i hur de stora textilföretagen arbetar med hållbarhetsfrågor.
Att företag arbetar med hållbarhet från första början tror vi beror på samhällets ökade
medvetenhet om frågorna och därmed följer intressenternas krav och företagens vilja att vara
legitima gentemot samhället. Intressentteorin och legitimitetsteorin kan förklara mycket av
varför företag idag arbetar med hållbarhet i större utsträckning än tidigare. Företagen i studien
tror att det i framtiden kommer bli ännu större fokus på hållbarhet från deras intressenter och
samhället i stort, och är därför villiga att satsa resurser på hållbarhetsarbete. De tror att deras
arbete kommer skapa fördelar för dem själva i framtiden i form av ökad lönsamhet tack vare fler
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och nöjdare kunder. Men för att kunderna och övriga intressenter ska kunna veta vad företagen
gör i hållbarhetsområdet krävs någon form av redovisning från företagens sida. Vi skrev
inledningsvis att det är en utmaning att få alla företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett
tillräckligt omfattande sätt. Studiens företag har dock haft en omfattande och öppen redovisning
av sitt hållbarhetsarbete. Detta kan bero på att de är stora företag som har många intressenter och
därigenom högre tryck på sig, både från intressenterna med även övriga samhället i stort.
Hållbarhetsarbetet och redovisningen av detta skapar en legitimitet, vilket företagen behöver för
att kunna driva sin verksamhet. Vi tror att företag som inte implementerar hållbarhet i sin
verksamhet kan få det svårt i framtiden eftersom medvetenheten om, och kunskapen i
hållbarhetsfrågor bara ökar. Vi tror att många företag arbetar med hållbarhet för att leva upp till
intressenterna och övriga samhällets krav, men även för att de vill minska konsekvenserna av sin
verksamhet och försöka skapa en bättre värld. Dock tror vi att de framhäver sitt hållbarhetsarbete
samt gör sitt arbete större och mer betydelsefullt än vad det faktiskt är för att få ett gott rykte och
bygga sitt varumärke. Vi tror dock inte att företagen ljuger om sitt arbete, om de skulle upptäckas
skulle varumärket riskera att förstöras. Att företagen framhäver sitt arbete ser vi inte som något
konstigt, då flera av företagen i studien ser redovisningen av hållbarhetsarbetet som
marknadsföring.
Avslutningsvis kan vi konstatera att ett noggrant och välutvecklat hållbarhetsarbete helt klart kan
vara en framgångsfaktor för företag.

6.3 Uppsatsens bidrag
•

Studien bidrar till att skapa en förståelse för hur arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor ser
ut, ett område det funnits brist på kunskap inom.

•

Studien har visat vilka faktorer som har betydelse vid genomförandet av
hållbarhetsarbete.

•

Studien har ökat förståelsen kring vikten av att integrera hållbarhet i verksamheten för att
kunna lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

6.4 Förslag till vidare forskning
Eftersom hållbarhet blir mer och mer aktuellt, bör vidare forskning inom området ske.
•

Eftersom studien kommit fram till att stora företag inom textilbranschen gärna samarbetar
i hållbarhetsfrågor, skulle vidare forskning kunna undersöka om detta även förekommer
inom mindre företag i textilbranschen eller i andra branscher.

•

Vidare forskning kan undersöka hur små företag, som kan ha mindre resurser och mindre
kompetens än stora företag, tacklar hållbarhetsutmaningar och hur de arbetar med
hållbarhet i sina verksamheter.
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•

Då denna studie är gjord ur företagens synvinkel, skulle det kunna göras en studie om
kundernas syn på hållbarhet och hur informerade de är i företagens arbete. Det är
intressant att undersöka om företagen informerar sina intressenter tillräckligt inom
hållbarhetsområdet.

•

Vidare forskning kan gå in på djupet i någon av faktorerna som vi visat är relevanta vid
genomförandet av hållbarhetsarbete, detta för att kunna generera en djupare förståelse.
Alternativt skulle en bred undersökning på någon av faktorerna kunna göras för att skapa
generaliseringsmöjligheter.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Bakgrund
• Beskriv ditt arbete på företaget.
Hållbar utveckling
• Hur definierar ni hållbar utveckling i organisationen?
• Berätta om er hållbarhetsvision och hur ni arbetade fram den.
• Berätta om era hållbarhetsmål och delmål. Hur arbetade ni fram dem och hur arbetar ni
för att uppnå dem?
Hållbarhetsstyrning
• Berätta om strategin för hållbarhetsarbete
• Hur har strategin arbetats fram?
• Hur är hållbarhetsarbetet organiserat inom företaget?
• Hur spelar organisationskulturen in på ert hållbarhetsarbete?
• Hur har ert arbete med hållbarhet utvecklats från att ni började arbeta med hållbarhet?
• Vilka förändringar har organisationen behövt genomgå för att leva upp till hållbarhetsmål
och tryck från samhället?
• Går det att se om hållbarhet bidrar till företagets lönsamhet, i så fall hur?
• Hur arbetar ni med budget eller andra finansiella mått för hållbarhet?
Hållbarhetsarbete
• Hur arbetar ni med hållbarhet i den dagliga verksamheten?
• Hur arbetar ni med hållbarhetscertifieringar?
• Berätta om arbetet med er hållbarhetsredovisning. Vad betyder hållbarhetsredovisningen
för företaget?
• Vad är syftet och målet med att kommunicera arbetet?
• Hur arbetar ni med riktlinjer kring hållbarhetsredovisning?
• Ser ni att arbetet med hållbarhetsrapportering har förändrat/påverkat företagskulturen?
• Ser ni några konkurrensfördelar med att hållbarhetsredovisa?
• Jämför ni ert hållbarhetsarbete med andra företags hållbarhetsarbete?

Finns det något ni vill fråga oss?
Avslutningsvis, finns det något du vill tillägga?
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Bilaga 2. Matris hållbarhetsstyrning
KappAhl
Lönsamhet

Budget

Benchmarking

Org.
kultur

Org.
lärande &
utveckling

Struktur

Hemtex

Åhléns

Hållbarhet och
lönsamhet två
sidor av samma
mynt men svårt
att mäta.

Svårt att mäta,
men tror att det
leder till
lönsamhet på lång
sikt.

Svårt att mäta,
men utan
hållbarhetsarbetet
hade de kunnat
förlora kunder.

Enskild för
hållbarhetsprojekt
men dagliga
frågor i respektive
avdelnings
budget.

Enskild för
hållbarhetsarbetet.

Tittar och får
inspiration, även
företag i andra
branscher.

Indiska

Gudrun Sjödén

Svårt att mäta,
men strävar efter
att hållbarhetsarbetet ska leda
till långsiktig
lönsamhet.

Hållbarhetsarbete
är ofta kostnadsbesparande.
Långsiktigt
hållbarhetsarbete
och lönsamhet går
hand i hand.

Hållbarhetsarbete
är ofta kostnadsbesparande. Men
vissa grejer
kostar. Mäts inte,
utan det får kosta.

Hållbarhet
integrerat i övriga
avdelningars
budgetar.

Hållbarhet
integrerat i övriga
avdelningars
budgetar.

Hållbarhet
integrerat i övriga
avdelningars
budgetar.

Hållbarhet
integrerat i övriga
avdelningars
budgetar.

Jämför sig med
andra både i
arbetet och
rapporten. Men
mest samarbete.

Jämför sig med
andra både i
arbetet och
rapporten. Men
mest samarbete.

I början mer än
idag. Idag
vanligare med
samarbeten.

Tittar och får
inspiration, men
framförallt
samarbete.

Jämför inte, men
håller koll.
Branschsamarbeten.

Hållbarhet
integrerat i
kulturen. Arbete
med rapport kan
påverka positivt.

Arbete med
hållbarhet kan
påverka kulturen
positivt.

Hållbarhet är med
i grundvärderingar och
kulturen.

Hållbarhet är en
del av kulturen.
Tror inte själva
rapporten
påverkar.

Hållbarhet är en
del av kulturen
sedan starten.

Hållbarhet är en
del av kulturen
och en
grundpelare sedan
starten.

Tar vara på
personalens
kunskaper och
utbildar.

Lära av
leverantörerna,
lära
leverantörerna.

Utbildar ledare
som tar tillvara på
medarbetarnas
kunskaper.

Arbetet har
utvecklats från
sidoaktivitet till
integrerat i hela
företaget, lev.
relationer
utvecklats.

Arbetet har
involverat fler
avdelningar och
täcker fler
områden. Lärt sig
vara kritisk mot
leverantörerna

Arbetet har
utvecklats från
separata mål till
att ha integrerats i
hela
verksamheten.

Många initiativ
kommer från
anställda, tar vara
på kunskaper och
utbildar.

Mer ansvar för
varje person, tar
tillvara på
kunskaper och
utbildar.

Mycket utrymme
för personalen att
ta ansvar, tar
tillvara på
kunskaper.

Hållbarhetsaspekter tas nu
med i alla beslut.

Är nu ett bredare
arbete med fler
aspekter. Positiva
förändringar hos
leverantörerna.

Från nästintill
ogenomförbart på
80-talet till en
självklarhet idag.

Två hållbarhetsansvariga, team
av kvalitetsingenjörer,
ansvariga på
produktionskontor.

Ensam CSRkoordinator.
Samarbete med
kvalitet- och
produktsäkerhetsansvarig.

Hållbarhetsavdelning med
fyra anställda, en
chef. Hållbarhetsambassadörer i
butiker.

Integrerat i alla
delar av företaget.
Beslut tas av varje
avdelning efter
mål från
hållbarhetschefen.

Hållbarhetsansvarig, en
anställd för
sociala frågor
samt en kvalitetoch produktionsansvarig.

Ägaren driver och
väljer projekt,
arbetet leds av tre
hållbarhetsansvariga.
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Haglöfs

Mål

Strategi

Nio övergripande
mål som bryts ner
i delmål.
Kommuniceras
genom Future
Friendly Fashion.

Interna
hållbarhetsmål
och delmål.
Övergripande mål
presenteras i
rapport.

Mål inom varje
område, som
bryts ner i delmål.

Relaterade till
grundpelare som
hållbarhetsarbetet
vilar på.

Övergripande mål
och många
mindre
hållbarhetsmål
uppdelade i
delmål.

Målformulering
pågår. Arbetar
efter övergripande
mål.

Hållbarhetsstrategin del av
huvudstrategin.
Kommuniceras
genom Future
Friendly Fashion.

Övergripande för
hållbarhetsarbetet,
men inte
detaljerat.
Projektplaner.

Hållbarhetsstrategin del av
huvudstrategin.
Indelad i fyra
områden.

Går ut på att
uppfylla
målsättningarna
och vara ledande
inom området
samt att utbilda
personalen i
frågorna.

Hållbarhetsstrategin är en del
av
huvudstrategin.

Strategiformulering
pågår.
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Bilaga 3. Matris hållbarhetsarbete

Interna
aktiviteter

Externa
aktiviteter

Certifiering

KappAhl

Hemtex

Åhléns

Haglöfs

Indiska

Gudrun
Sjödén

Energibesparing,
logistikeffektivisering,
återvinning,
utbildning,
tvättråd.

Energibesparing,
logistikeffektivisering,
återvinning.

Energibesparing,
logistikeffektivisering,
återvinning,
utbildning.

Energibesparing,
logistikeffektivisering,
återvinning,
utbildning.

Energibesparing,
logistikeffektivisering,
återvinning,
utbildning,
tvättråd.

Energibesparing,
logistikeffektivisering,
återvinning,
resursbesparing,
tvättråd.

Uppförandekod
baserad på ILO,
inspektioner,
samarbeten,
projekt,
välgörenhet,
externa
utbildningar.

Uppförandekod
baserad på ILO
och FN,
inspektioner,
samarbeten,
projekt,
välgörenhet.

BSCI:s
uppförandekod,
inspektioner,
samarbeten,
projekt,
välgörenhet,
externa
utbildningar.

FWF:s code of
labour practices,
inspektioner,
samarbeten,
projekt,
välgörenhet.

Uppförandekod
baserad på FN
och ILO,
inspektioner,
samarbeten,
projekt,
välgörenhet.

BSCI:s
uppförandekod,
inspektioner,
samarbeten,
projekt,
välgörenhet,
externa
utbildningar.

GOTS, Oeko-Tex

GOTS, Oeko-Tex

Svanen, EUblomman, Bra
Miljöval, Fair
Trade, Svalan.
Egen märkning:
Bra Val

Bluesign. Egen
märkning: Take
Care.

GOTS

Fair Trade,
GOTS. Egen
märkning: Tre löv

Informera kunder
och övriga
intressenter om
arbetet. För
medarbetarna så
att de är insatta.

Sammanställa allt
arbete och
kommunicera till
medarbetare och
kunder.
Varumärkesbyggande.

Sammanställning,
ge personalen en
helhetsbild. Ses
som
marknadsföring
och benchmark
mot andra.

Kunderna ska
förstå och bli
engagerade i vad
Indiska gör.
Varumärkesbyggande.

Information till
kunderna. En del
av varumärket, en
självklarhet att
göra.

Ja, kombinerad
med
årsredovisningen.

Ja

Ja

Ja

Nej, via
hemsidan.

Nej, via
hemsidan.

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Syfte med Förmedla
redoinformation till
anställda och
visning
andra
intressenter.

Rapport

GRI
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