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Förord 
Tack vare den kombination av områden som vårt program har innefattat, bland annat ekonomi 
och miljö, har intresset för denna uppsats uppkommit. Det som inspirerade oss att skriva om 
CSR, har varit ämnets aktualitet i dagens samhälle och vårt personliga engagemang. Med detta 
vill vi passa på att tacka vår handledare Gunnar Wramsby för värdefulla reflektioner, samt 
vägledning och stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka våra klasskamrater för relevant 
feedback som gett oss möjlighet att se arbetet från andra vinklar. Vi vill dessutom rikta ett stort 
tack till Emmie Eklund för en givande korrekturläsning. Det har varit en lärorik och intressant 
resa för oss. 
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Sammanfattning 
 
Problembakgrund 
Stora mängder av jordens resurser används för att tillverka varor och tjänster för att möta 
konsumenters behov. Företag kan avhjälpa en del av problemet genom att göra hållbara 
investeringar i sina verksamheter. Att sträva efter hållbarhet har idag blivit ett krav och en 
förväntning från företagens intressenter, för att kunna vara konkurrenskraftiga. Begreppet CSR 
(Corporate Social Responsibility) är svårdefinierat och ingen tydlig definition finns gällande dess 
omfattning. Ett CSR-arbete innebär att företag ska ta ett frivilligt ansvar, utöver det som är 
lagstiftat, vilket medför att de blir vinstdrivande samtidigt som de bidrar till ett hållbart och bättre 
samhälle.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse kring begreppet CSR och granska vilka 
drivkrafter som kan ligga bakom företagens CSR-arbete, samt att beskriva hur svenska 
klädföretag, kan ta hänsyn till begreppet vid investeringar.  
 
Metod 
Genom en kvalitativ och deduktiv ansats genomfördes denna fallstudie för att besvara de uppsatta 
frågeställningarna. Detta har gjorts med hjälp av en skrivbordsundersökning genom att studera 
fem klädföretags hållbarhetsredovisningar, vilka var Björn Borg, Gina Tricot, KappAhl, MQ 
samt Polarn O. Pyret. 
 
Slutsats 
Slutsatsen som denna studie resulterat i är att svenska klädföretags CSR-arbete drivs utifrån de 
förväntningar och krav som företagets intressenter ställer på dem. Vid investeringar tar företagen 
hänsyn till CSR genom att ställa höga krav på leverantörerna och utbildar även dessa. Hänsyn tas 
även genom att investera i hållbara material och kontrollera att företagen uppfyller kraven som 
ställs. 
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, Samhällsansvar, Hållbarhet, Investeringar 
  



 

Abstract 
 
Background 
Large amounts of the earth's resources are used to produce goods and services to meet consumer 
needs. Companies can remedy part of the problem by making sustainable investments in their 
businesses. Today, in order to be competitive, companies must strive for sustainability in order to 
meet the expectations of corporate stakeholders. The concept of CSR (Corporate Social 
Responsibility) is difficult to define, and no clear definition exists regarding its scope. Working 
with CSR means that companies take voluntary responsibility beyond what is legislated, which 
means that they will profit while contributing to a sustainable and better society. 
 
Purpose 
The purpose of this report is to create a greater understanding of the concept of CSR, examine the 
driving forces that may be behind corporate work with CSR, and describe how Swedish clothing 
companies can take into account the concept of investments. 
 
Method 
In this report, a qualitative and deductive approach was used to answer a set question. This was 
done with a desk-based review by studying five clothing company’s sustainability reports. The 
companies included Björn Borg, Gina Tricot, KappAhl, MQ and Polarn O. Pyret. 
 
Conclusion 
The report concludes that the discussed Swedish clothing company’s incorporation of CSR is 
driven by the expectations and demands of its stakeholders. When making investments, 
companies take into account CSR by setting high standards for suppliers, for example, 
consideration of investment in sustainable materials, educate them and verify that the companies 
meet the demands. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Social responsibility, Sustainability, 
Investments 
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1 Inledning 
 
 
Detta kapitel ska ge inledande information om den här studien som behandlar hur CSR tillämpas 
i företag inom Sverige. Till en början beskrivs en bakgrund med en enklare förklaring till 
begreppet CSR, som används för att bilda en problemdiskussion som studien bygger på. Denna 
problemdiskussion leder till frågeställning och syfte. För att begränsa denna studie, beskrivs 
även omfattningen av studien tydligt under avgränsningar följt av en ordlista på några relevanta 
förkortningar och begrepp. 
 

1.1 Problembakgrund 
Miljön utsätts för stora påfrestningar på grund av hur människor väljer att leva sina liv. Jordens 
resurser urholkas varje år på grund av att människan lever på naturens kapital och människan 
förbrukar resurser snabbare än vad jorden klarar av att producera. Detta är inte långsiktigt hållbart 
och en förändring behöver ske (WWF, 2014). Det konsumeras produkter och används tjänster 
som aldrig förr och i takt med att befolkningen i Sverige ökar går det inte att se någon minskning 
av detta resursanvändande inom en snar framtid (SCB, 2015). Företag tillhandahåller människor 
alla de tjänster och produkter som efterfrågas, vilket innebär att företag genom sina val av 
investeringar, har ett ansvar och kan avhjälpa problemet genom miljömässigt hållbara 
investeringar. Att företag tillämpar CSR (Corporate Social Responsibility) i sin verksamhet och 
tar hänsyn till det vid investeringar är en del av lösningen, vilket görs av företag som vill ta 
ansvar för den påverkan som blir resultatet av deras handlande. 
  
Under de senaste åren har företags villkor förändrats och att inneha konkurrensfördelar innebär 
inte längre enbart för företag att erbjuda överlägsna produkter och tjänster, utan företags 
värderingar och image har kommit att utgöra en viktig konkurrensfördel (Zheng-yan & Guang-
hua, 2014). Ansvar som går utanför vad som är lagstadgat kan således vara avgörande för 
företagets överlevnad. Om ett företag genomför en investering som påverkar miljön eller 
samhället negativt, skulle företagets rykte och yttre värde sjunka hos många intressenter (Jenkins, 
2006). Detta medför att företag behöver uppfylla de krav och förväntningar som ställs av deras 
intressenter, eftersom företag är beroende av dem för att ha en chans att långsiktigt hålla sig kvar 
på marknaden (Morsing & Beckmann, 2006). 
  
Genom att arbeta med CSR tar företag sitt ansvar utöver det som är lagstiftat, vilket innebär att 
företag tar ett frivilligt ansvar ur ett ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt perspektiv. Detta ska 
medföra att företag tjänar pengar och blir vinstdrivande samtidigt som de bidrar till ett hållbart 
och bättre samhälle (Löhman & Steinholtz, 2003). Det skapar mervärde för kunder och det finns 
statistik som påvisar att intressenter i Sverige tycker att arbetet med frågor som rör hållbarhet är 
viktigt för att de ska söka sig till ett specifikt företag. Naturvårdsverket (2009) intygar vikten av 
arbetet med en hållbar utveckling. Deras studie, inom Sverige, påvisar att 71 % av 
konsumenterna ofta gör det faktiska valet att köpa varor och tjänster från företag som de tror 
arbetar för att begränsa klimatförändringen och att 81 % av konsumenterna kan tänka sig betala 
mer för dessa varor och tjänster. 
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1.2 Problemdiskussion 
CSR handlar om företags frivilliga samhällsansvar, dock råder det en viss förvirring kring vad 
begreppet egentligen omfattar och vilka områden som innefattas. Hur kommer detta sig? 
Beroende på vilken utgångspunkt forskare och företag har, definieras CSR på olika sätt 
(Grankvist, 2009). Enligt Grankvist är CSR uppdelat i tre områden; ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt ansvarstagande. Hur andra forskare har valt att definiera CSR kan skilja sig åt. 
Löhman och Steinholtz (2003) anser att det finns en kombination av flera områden, vilket i deras 
forskning anses vara företags ansvar, hållbar utveckling och företags relation till deras 
intressenter. Dessa områden delas även in i ytterligare delar, vilket visar att synen på CSR och 
dess områden kan skilja sig åt och därmed skapa förvirring och oklarheter för begreppet och hur 
det ska tillämpas. 
 
Tar företag hänsyn till CSR i sin verksamhet vid investeringar? Enligt Strand, Freeman och 
Hockerts (2014) studie har användandet av CSR hos företag prioriterats mer och mer, eftersom 
det använts som en konkurrensfördel i deras affärsstrategi. På grund av hållbarhetsfrågan tvingas 
företag att tänka om gällande produkter, teknologier, affärsmodeller och processer. Hållbarhet är 
en fråga allt fler företag kommer att börja arbeta med och något som är viktigt att förhålla sig till. 
Detta eftersom konsumenter, anställda och andra intressenter har blivit mer kritiska och känsliga 
till företags agerande och beteenden (Cagliano & Longoni, 2015). Studien av Strand et al. visar 
även på att Skandinaviens länder är globala ledare inom arbetet med CSR och hållbarhet, även en 
fortsatt uppgång kan ses. 
 
Företag får enligt Cagliano och Longoni (2015), allt högre krav på sig från sina intressenter. 
Frågan är vad företag egentligen tjänar genom att tillämpa CSR i sin verksamhet? Genom att 
arbeta med CSR, skapar företag fördelar gentemot sina konkurrenter som inte inkorporerar eller 
tar lika mycket hänsyn till CSR i sin verksamhet. Det finns således konkurrensfördelar att hämta 
på marknaden. I en studie av Jenkins (2006) framkom det att ett arbete med CSR ger fördelar 
gällande bland annat förbättrad image, rykte och förtroende från intressenterna, samt ett ökat 
intresse bland nya kunder. Dock finns det även nackdelar med att tillämpa CSR, eftersom det 
genom administrationen kan vara både tidskrävande och kostsamt för företag (Fassin, 2008; 
Jenkins, 2006).   

1.3 Frågeställningar 
● Vilka drivkrafter kan ligga bakom det CSR-arbetet som görs av svenska klädföretag? 
● Hur tar dessa företag hänsyn till CSR vid investeringar? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse kring begreppet CSR och granska vilka 
drivkrafter som kan ligga bakom företagens CSR-arbete, samt att beskriva hur svenska 
klädföretag kan ta hänsyn till begreppet vid investeringar.  

1.5 Avgränsningar  
Endast de företag som är etablerade på den svenska marknaden kommer att studeras. Ingen 
hänsyn tas till produktion av övriga produkter så som kosmetika och accessoarer, allt fokus ligger 
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vid produktionen av kläder hos företagen. I studien tas inte heller någon hänsyn till företagens 
hantering och val av transport och distribution.  

1.6 Ordlista 
BSCI (Business Social Compliance Initiative) - ett affärsdrivet initiativ med syfte att förbättra 
arbetsvillkoren i leverantörskedjan. 

CSR (Corporate Social Responsibility) - att företag tar ett frivilligt ansvar ur ett ekonomiskt-, 
miljömässigt- och socialt perspektiv. 

GRI (Global Reporting Initiative) - redovisningsramverk för hållbarhetsredovisningar 

KPI (Key Performance Indicators) - nyckeltal som används för att värdera ett företag 

TBL - (Triple Bottom Line) - En teoretisk modell för hur företag bör redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. (Se teoriavsnitt 3.3) 

Uppförandekod - Samlade krav som företag ställer på sina leverantörer som både måste 
godkännas och följas. Den bygger på internationella konventioner, exempelvis FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
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2 Metod 
 
 
Detta kapitel ger en inblick i studiens utformning och tillvägagångssätt. Hur studiens urval ser ut 
och varför kommer även att presenteras. Vidare kommer även de datakällor som använts och de 
ansatser som valts att redovisas, samt relevant metodkritik som behövs ta hänsyn till vid studien. 
 

2.1 Genomförande 
Vårt fokus låg vid begreppet CSR och dess olika definitioner hos företag. Det intressanta var att 
se hur företag tar hänsyn till CSR vid investeringar. Med hjälp av tidigare forskning och böcker 
har vi studerat de modeller och teorier som finns och skapat en förståelse kring begreppet och 
dess tillämpning. Det finns, som tidigare nämnt, flera olika definitioner av CSR. Vi valde dock att 
utgå från de definitioner som Grankvist (2009) och Carroll (1991) beskriver som grund för 
begreppet, men tar även upp och resonerar kring andra relevanta teorier. 
 
Informationen och de teorier som ligger till grund för fallstudien har samlats in via artiklar, 
tidigare forskning samt annan litteratur, för att få en förståelse och ett stabilt underlag för 
kommande undersökning. Vi började därefter med att ta kontakt med 35 stycken företag som är 
etablerade på den svenska marknaden och arbetar med försäljning av kläder, för att samla in 
information om hur CSR tillämpas i praktiken och få ett trovärdigt underlag till vår fallstudie. 
Kontakt med företagen togs genom både telefon och mejl. Trots det stora urvalet var det svårt att 
få till intervjuer via varken besök, telefon eller mejl. Vi blev ofta, vid kontakt med företagen, 
hänvisade till deras hemsida för information och svar på våra frågor, på grund av att 
hållbarhetsredovisningen ofta är väldigt omfattande och ingen ytterligare information skulle ges 
genom intervju. Många företag svarade att de inte varken hade tid eller resurser att disponera på 
intervjuer för bland annat examensarbeten, vilket gjorde att vi var tvungna att tänka om och valde 
därmed att genomföra en skrivbordsundersökning genom att granska och samla in data via 
företagens hållbarhetsredovisningar på deras hemsidor. En hållbarhetsredovisning är en 
redovisning av årets ansvarstagande gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. 
Det vill säga ansvarstagande inför företagets intressenter mot målet om en hållbar utveckling.  
 
Denna metod passar vår studie i och med att primärdata inte var möjlig att samla in. Eftersom 
företagen hänvisade mycket till sina hållbarhetsredovisningar, då dessa är tillräckligt omfattande 
enligt dem, ansåg vi att ändringen av undersökningsmetod inte var en allt för stor förlust. En 
nackdel med skrivbordsundersökningen var dock att följdfrågor inte kunnat ställas som vid 
besök- eller telefonintervjuer och mer djupgående information har varit svår att samla in. 
Dessutom har insamlingen av data behövt anpassas efter de olika redovisningarnas utformning. 

2.2 Källor för datainsamling 
Vi har använt oss av databasregister utifrån vad som anges i boken “Att utreda forska och 
rapportera” av Eriksson och Wiedersheim-Paul. Dessutom har vi, som tidigare nämnts i 
uppsatsen, använt oss av företagens hållbarhetsredovisningar för att inhämta den data som krävts 
för studien. Dessa data benämns sekundärdata eller indirekt data, eftersom informationen redan 
finns i skrivna och publicerade dokument på företagens hemsidor (Eriksson & Wiedersheim-
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Paul, 2014). Det finns många för- och nackdelar men, enligt oss, var skrivbordsundersökning den 
mest effektiva metoden för vår studie, eftersom besöks- och telefonintervjuer inte var något 
alternativ som fungerade. En fördel med att samla in data genom en skrivbordsundersökning är 
att all insamling sker vid skrivbordet via en dator och inga resor behöver göras. En annan fördel 
är även att informationen som söks är omfattande och både tillgänglig och offentlig, vilket gör att 
tidsåtgången och kostnader för insamling av data blir låg. Dock är en nackdel att respons på 
komplicerade och känsliga frågor inte kan inhämtas som vid besöks- eller telefonintervjuer, det 
vill säga att anpassningen mellan fråga och data blir sämre och medför lägre validitet i studien 
(ibid.). Den information som kan samlas in avser år 2014 och ingen hänsyn kan därför tas till 
arbete som gjorts efter detta.  
 
Vi har, som tidigare nämnt, använt oss av databasregister för att få kunskap från tidigare 
forskning och studier, men även statistik för underlag vid undersökning, analys och slutsatser. 
Fördelen med databaserna är att det finns mycket information att samla in och det varken kostar 
något eller kräver avsevärd tid. Dock kan inga följdfrågor ställas vid oklarheter och funderingar 
kring forskning och information som hittas, vilket kan ses som en nackdel (ibid.).  

2.3. Skrivbordundersökning 
En skrivbordsundersökning eller dokumentundersökning som det även kallas, innebär att 
sekundärdata samlas in, det vill säga ord som har nedtecknats av någon annan (Jacobsen, 2002). 
Forskare kan exempelvis använda offentliga dokument eller företags årsredogörelser för att 
genomföra en skrivbordsundersökning, i vår studie har vi använt oss av företagens senaste 
publicerade hållbarhetsredovisningar, det vill säga 2014 eller 2014/2015, beroende på företagets 
kalenderår. Enligt Jacobsen (2002) är en skrivbordsundersökning lämplig att genomföra när det 
är omöjligt att samla in information direkt från källorna, vilket var ett faktum i vårt fall.  

2.4. Fallstudie 
Att göra en fallstudie innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) att en undersökning 
av ett fåtal objekt genomförs mer djupgående av exempelvis ett företag eller en bransch. 
Fallstudier är vanligt förekommande vid forskning inom företagsekonomi (Eisenhardt & 
Graebner, 2007), vilka ofta bygger på information från ett flertal olika källor och kan därför 
omfatta både kvantitativ och kvalitativ data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I denna 
uppsats har vi valt att göra en kvalitativ studie med fokus på de hållbarhetsredovisningar som har 
undersökts ifrån de utvalda företagen. 

2.4.1 Val av företag 
De företag som valdes ut för studien är välkända och etablerade på den svenska marknaden. Alla 
verkar inom klädbranschen och denna inriktning valdes eftersom detta är en mycket stor industri 
med många olika intressenter. Många verksamheter inom denna bransch arbetar med CSR, därför 
ville vi genom denna fallstudie undersöka vilka drivkrafter som kan ligga bakom dessa företags 
CSR-arbete och vilken hänsyn som tas till detta vid deras investeringar. Utifrån de 35 stycken 
företag som tidigare kontaktats på den svenska marknaden för intervjuer, har ett sökande efter 
hållbarhetsredovisningar gjorts. Utav dessa företag kunde vi hitta att endast drygt 10 av dessa 
företag har upprättat en hållbarhetsredovisning. Av dessa valde vi att granska ungefär hälften, 
vilka samtliga har redovisningar på svenska för att enkelt jämföra dess innehåll, samt att dessa 
företag har välskrivna redovisningar och är väletablerade på den svenska marknaden. De valda 
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företagen benämns som “samtliga företag” i uppsatsens följande delar. De företag som valdes att 
studera var: 
 
● Björn Borg 
● Gina Tricot 
● KappAhl 
● MQ 
● Polarn O. Pyret 

 
Samtliga företag har egna hållbarhetsredovisningar som har granskats, förutom Polarn O. Pyret 
som har en delad redovisning. Den redovisningen utgår ifrån koncernen Retail and Brands och 
innefattar därmed Polarn O. Pyret som ett av dotterbolagen, dock har ingen problematik stötts på 
vid urskiljning av information gällande de olika dotterbolagen i redovisningen. De resterande 
företag som har en hållbarhetsredovisning, men som inte valts att studera är Esprit, Filippa K, 
H&M, Lindex, Odd Molly och Stadium. Dessa företag valdes bort på grund av studiens tidsbrist, 
samt att dessa var på engelska och därmed svårare att jämföra med de svenska redovisningarna 
gällande begrepp och struktur. 

2.5 Kvalitativ ansats 
Enligt Backman (2008) finns det två olika typer av forskning, vilka kan delas in i två kategorier, 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa är olika metoder för att samla in information till vår 
uppsats. Metoderna passar i olika sammanhang, kvantitativ forskning är inriktad på siffror istället 
för ord som vid en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). En kvantitativ forskning besvarar 
frågor som rör storlek, antal eller andelar, exempelvis “hur stor andel”. En kvalitativ forskning 
besvarar istället frågor som innefattar “vad” eller “hur”. Vi har därför valt att använda oss av 
kvalitativ forskning, eftersom syftet med studien är att skapa en större förståelse kring begreppet 
CSR, ta reda på vilka drivkrafter som ligger bakom företagens CSR-arbete, samt att beskriva hur 
svenska klädföretag tar hänsyn till det vid investeringar.  
 
Att göra en kvalitativ insamling kan vara resurskrävande, men det är den metod som var mest 
relevant för vår studie. Vid insamlingen av data via de valda företagens hållbarhetsredovisningar 
kunde befintlig och offentlig information studeras. Den information som fanns tillgänglig i 
redovisningarna användes, sammanfattades och analyserades i studien, och antogs även vara 
trovärdig. 

2.6 Deduktiv ansats 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika val av teoretiska ansatser som kan väljas vid en 
forskningsprocess, antingen deduktiv eller induktiv. Det handlar om hur studiens information 
används, samt samspelet mellan teori och empiri. Oftast väljs en av ansatserna för en studie, men 
det finns även möjlighet att kombinera dessa och i så fall tillämpa en så kallad abduktiv ansats.  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats. I en deduktiv ansats utgår forskaren 
från tidigare teorier som är accepterade och generella principer och uppfattningar, för att sedan 
tillämpa dessa för att förklara och påvisa specifika händelser eller fenomen (DePoy & Gitlin, 
1999). En deduktiv ansats handlar därför om att utifrån en välgrundad och stabil teori, ta fram en 
trovärdig och relevant empiri. Den teori som studeras testas mot verkligheten via observationer, 
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för att sedan kunna se om den överensstämmer med de teorier forskaren haft (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014).  
 
Vi har använt en deduktiv ansats då vi, utifrån tidigare forsknings olika teorier och modeller, 
undersökt och samlat in relevant data från de valda företagens hållbarhetsredovisningar. Där de 
mest relevanta teorierna och modellerna inom ämnet har undersökts och även koppling mellan 
teori och praktik. Teorierna och modellerna har undersökts om och hur de används i praktiken, 
för att sedan ha mynnat ut i en trovärdig empiri. Balansen handlade om att ha en stabil teori till 
grund, för att sedan kunna undersöka redovisningarna och därmed få en trovärdig och omfattande 
empiri som visar på hur verkligheten utnyttjar de studerade teorierna. 

2.7 Metodkritik 
Utifrån den metod som valts att använda i studien fanns det en del kritiska aspekter för oss 
författare att ta hänsyn till och beakta. Vid insamlingen av data i en skrivbordsundersökning bör 
man som författare vara medveten om att den information som redovisas i dokumenten, i det här 
fallet företags hållbarhetsredovisningar, inte kan garanteras vara 100 % korrekt. Att företag 
skriver att de tar hänsyn till exempelvis miljön och arbetar efter en viss certifiering eller policy, 
kan inte garanteras att det stämmer eller uppfylls. Det som publiceras i dokumentet är det som 
intressenter och andra utomstående får ta del av och därmed bildar sin uppfattning och “stämpel” 
för företaget. Därför finns det även risk för eventuella falska uppgifter och att all negativ 
information inte publiceras, utan endast förvaras inom företaget. Som författare har vi även varit 
medvetna om att den dokumentation som undersökts inte säkert varit skriven av “rätt” personer. 
Det vill säga att dokumentationen kan ha producerats av någon som inte själv varit närvarande 
vid den situation eller händelse som studerats.  
 
När det gäller urvalet i studien för den valda metoden, var vi som författare medvetna om att 
antalet företag och vilka som undersökts kan ha stor påverkan på resultatet. Med ett för litet urval 
kan relevant information missas, men det kan även vara negativt med ett för stort urval, eftersom 
en djupgående undersökning av varje företag blir svårt att hinna med och undersökningen då 
förlorar sin trovärdighet. Varav en anledning till urvalsstorleken som valts i vår studie.   
 
En kritisk aspekt kring metodvalet har varit att endast företag, som har en hållbarhetsredovisning, 
har kunnat studeras. Vilket har medfört att empirin och slutsatsen inte innefattar eller tar hänsyn 
till de företag som inte har en skriftlig redovisning. Resultatet har därmed blivit begränsat och 
tillförlitligheten har blivit något lägre än om alla företag som arbetar med CSR skulle inkluderats 
i studien.  

2.8 Validitet & Reliabilitet 
Validitet är giltighet och har att göra med hur korrekt en undersökning är, det speglar därför hur 
bra avbildningen är av verkligheten (Hartman, 2004). En hög validitet kännetecknas av att spegla 
verkligheten väl, medan en låg validitet ger en dålig avbildning av verkligheten. Validitet avser 
ett mätinstruments förmåga att mäta precis det som det är avsett att mäta (Bryman & Bell, 2013). 
Uttrycket kan sedan delas in i två olika delar, intern validitet och extern validitet. Intern validitet 
refererar till forskningsdesignens möjlighet att ge ett korrekt svar på forskningsfrågeställningen, 
medan extern validitet refererar till möjligheten att generalisera resultaten (DePoy & Gitlin, 
1999). I vår studie eftersträvas en hög validitet genom att undersökning och insamling av data har 
hämtats via företags hållbarhetsredovisningar istället för publicerad information via hemsidor. 
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Genom att ha studerat redovisningarna har vi kunnat försäkra oss om att giltigheten av 
informationen är högre, eftersom hållbarhetsredovisningar har krav på innehållet, medan 
information som publicerats fritt via företags hemsidor kan skrivas utan saklig grund i syfte att 
marknadsföra och framhäva företaget på ett positivt sätt.   
 
Reliabilitet är tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från en observation får samma 
utfall om den skulle genomföras flera gånger, eller om den påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga betingelser. Andra ska kunna göra samma observation och få samma resultat, vilket 
kännetecknar en hög reliabilitet Reliabiliteten är oftast mest intressant för en kvantitativ forskare, 
då det är viktigt att se om ett mått är stabilt eller inte (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi 
försäkrat oss om en hög reliabilitet genom att vi undersökt ett urval på fem företag, för att kunna 
få ett bredare och trovärdigare underlag än vid en undersökning av ett mindre antal. Dessutom 
har studiens urval begränsats till att endast innefatta företag som har en hållbarhetsredovisning, 
vilkas utformning har liknande krav, utifrån detta försäkras studien med en hög tillförlitlighet.   
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3 Teoretisk referensram 
 
 
Detta kapitel presenterar de teorier som rör CSR och som ligger till grund för fallstudien och 
dess analys. Teorikapitlet inleds med en förklaring till begreppet CSR och dess historia, samt 
följs av teoretiska modeller och begrepp som förklarar hur företag ska tillämpa CSR. 
Avslutningsvis sammanfattas de teorier som valts att använda och koppla an till i studien. 
 

3.1 Historiskt perspektiv av CSR 
Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) har diskussioner kring företags sociala ansvar 
förts i alla tider. I Sverige var CSR redan relevant under industrialiseringen, från mitten av 1600-
talet fram till 1800-talet. Under denna tid var bruksnäringen framgångsrik och samhällen började 
växa fram i anslutning till bruken. De ansvariga på bruken såg till att de anställda fick tillgång till 
sjukvård och att deras barn fick gå i skolan och på så sätt växte ett första stadium till ett 
välfärdssamhälle fram (Hellspong & Löfgren, 1994). Utvecklingen fortsatte in på 1990-talet då 
företag tog ett större ansvar än vad som enbart gällde det ekonomiska, genom olika former av 
välfärdsaktiviteter så som daghem och folkbibliotek för de anställda (Johnson, 2006). 
  
År 1953 publicerades en bok kallad “Social Responsibilites of the Businessman” av Howard R. 
Bowen, vilken blev utgångspunkten i en mycket omfattande debatt i USA angående det sociala 
ansvaret som företagsledare har. Ur detta kom mycket kritik eftersom det inte ansågs lämpligt att 
ta hänsyn till något som inte handlar om att maximera värden för aktieägarna (Vogel, 2005). 
Debatten hårdnade år 1954 när en aktieägare bestämde sig för att stämma ett företag för att det 
hade donerat en summa pengar till ett universitet. Han ansåg att företaget hade skänkt bort 
aktieägarnas pengar och att detta då sågs som att finanserna hade misskötts. När ärendet togs upp 
i domstol ansågs det dock att det var en positiv händelse för företagets vinst, eftersom företaget 
säkerställde blivande arbetskraft genom att utveckla en givande universitetsutbildning. Genom 
detta friande domslut spreds filantropiska vindar inom det amerikanska näringslivet (ibid.). Det 
fanns delade åsikter om hur företag ska förhålla sig till det sociala ansvaret, vissa menade att 
företag har ett omfattande samhällsansvar och andra menade att företag ska se efter det 
ekonomiska ansvaret och då fokusera på lönsamheten istället.   
  
År 1962 publicerades en bok av Rachel Carson kallad ”Tyst vår”, vilken uppmärksammades i 
stora delar av världen eftersom boken satte företags ansvar för människor och miljö i centrum. 
Boken väckte en omfattande debatt angående företag och deras miljöansvar genom att visa hur 
skadliga bekämpningsmedel är för människa och miljö (Grafström et al., 2008). Under 1970-talet 
uppdagades ett antal skandaler gällande liknande händelser (Hoffman, 2001). 
  
Från och med 1970-talet fördes en debatt bland aktieägare och övriga intressenter angående 
företags ansvar. Nationalekonomen Milton Friedman var en av de största kritikerna till att företag 
ska ta hänsyn till det sociala ansvaret. Han menade istället att företag bidrar till samhällets 
utveckling på bästa sätt genom att gå med vinst och att säkra ekonomisk tillväxt och därmed 
tillgodose aktieägarnas intressen (Grafström et al., 2008). 
  
Under 1990-talet fick allt fler upp ögonen för betydelsen av företags intressenter, vilket 
resulterade i intressentmodellen. Den fick ökad spridning och användes av företag för att 
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analysera omgivningen (Freeman, 1984). Trots att förväntningarna på företag länge har varit att 
de ska agera enligt aktieägarnas bästa intressen, har det även funnits en ökad ström mot att 
företag är beroende av resterande intressenter och att även ta hänsyn till dem i sin verksamhet 
(De Geer, Borglund & Frostensson, 2003). 
  
Under mitten av 1990-talet riktades kritik mot multinationella företag runtom i hela världen 
angående deras produktion i utvecklingsländer. Ett exempel på sådana är H&M, vilka kritiserades 
för att ignorera mänskliga rättigheter och utnyttja arbetare i lågkostnadsländer (Jenkins, 2001). 
Antiglobaliseringsrörelsen växte sig större runt om i världen genom olika händelser mellan åren 
1998-2001, engagemanget väckte en debatt angående företags ansvar för omvärlden. Rörelsen 
belyste den felaktiga fördelningen av resurser mellan industri- och utvecklingsländer, samt om 
fattigdomsbekämpning och företagens betydelse i arbetet för en bättre värld. 
 
Enligt Grafström et al. (2008) sattes högst krav på de mest omfattande företagen som 
tillhandahåller konsumentnära produkter, eftersom det är dessa produkter människor ofta kommer 
i kontakt med, samt att dessa produkters produktion ofta är förlagd till utvecklingsländer. Genom 
att kritisera dessa företag blev det möjligt att erhålla ett stort gensvar för krav gällande företags 
sociala ansvar. Kraven gjorde att allt fler företag valde att börja arbeta mer strategiskt med 
ansvarsfrågor och samtidigt ställa högre krav på sina leverantörer och i sin tur deras 
underleverantörer. Detta utökade ansvarsområde är något som företag idag måste hantera. Krav 
på socialt ansvarstagande har sedan dess diskuteras inom de allra flesta branscher (ibid.).  

3.2 Begreppet CSR 
CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp med många olika definitioner. EU-
kommissionen väljer att definiera begreppet på följande vis: 
  

”Ett begrepp som innebär att företagen på̊ frivillig grund integrerar social och miljömässig 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 

(Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15). 
  
Den grundläggande idén bakom CSR och hållbarhet är gällande former av beteenden som främjar 
och inte på något sätt hotar den framtida mänsklighetens sätt att leva och tillgodose sina behov 
(Gray, Owen & Adams, 1996). Det vill säga att CSR och hållbarhet riktar sig mot ett långsiktigt 
perspektiv för företag. Innebörden av begreppet CSR har genom åren förändrats i takt med att det 
fått mer uppmärksamhet och relevans bland företag och deras intressenter. Som tidigare nämnt 
finns det en viss förvirring kring begreppet och dess innebörd, vilket gör det svårt för företag att 
praktiskt kunna implementera CSR i sin verksamhet (Grankvist, 2009).  Löhman och Steinholtz 
(2003) påpekar att olika CSR-arbeten ibland kan misstolkas och förväxlas med 
välgörenhetsarbeten. De menar på att ett arbete med CSR inte handlar om att företag ska offra sin 
egen utveckling för att hjälpa och fokusera på samhällets bästa, utan att CSR är ett sätt för företag 
att tjäna pengar och vara vinstdrivande samtidigt som de bidrar till ett bättre samhälle. Det vill 
säga, CSR ska vara en kombination och bör handla om att företag frivilligt, utan efterfrågan, ska 
välja att arbeta med det för att, både för sin egen del och samhället, skapa en god relation till 
företagets intressenter och på lång sikt vara vinstdrivande (ibid.). 
  
Denna uppsats bygger främst på tre förekommande modeller av begreppet CSR. Enligt Grankvist 
(2009) kan CSR delas in i tre stycken huvudinriktningar; ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 
ansvar. Dessa tre områden kan även ses som en modell för CSR och hållbar utveckling, och 
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kallas “Triple Bottom Line” (TBL), vilken är den första modellen (Löhman & Steinholtz, 2003). 
Det finns även en annan modell som används flitigt vid CSR-arbeten, Carrolls Pyramid (Carroll, 
1991). Denna modell är välkänd inom ämnet och enligt den delas CSR in i fyra olika 
ansvarsområden som tillsammans bidrar till helheten och visar på tanken bakom begreppet CSR. 
I Carrolls Pyramid delas företagets ansvarsområden istället in i ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 
filantropiskt. Det finns även en tredje modell som är viktig inom ämnet, Intressentmodellen. Den 
handlar om att identifiera ett företags intressenter, samt att få en förståelse och klargöra vilka 
relationer ett företag bör hantera. Det vill säga, att företag behöver möta de krav som ställs utifrån 
deras intressenter och att företaget arbetar aktivt med att lära känna dem (Grafström et al., 2008). 
Dessa olika modeller och begrepp kommer vi gå närmre in på under nästkommande tre rubriker.   

3.3 Triple Bottom Line 
Begreppet “Triple Bottom Line” lanserades av den brittiske hållbarhetsexperten John Elkington 
år 1994, för att betona att företag även bör redovisa hur de bidragit till att minska sin 
miljöpåverkan och ökat sitt sociala ansvarstagande. Detta anser han vara viktigt, eftersom företag 
annars enbart lägger sitt fokus på att redovisa sina finansiella resultat (Elkington, 1994 & 1998). 
Elkington menar att i ett företags årsredovisning bör fokus även ligga vid att redovisa vad 
företaget åstadkommit, utöver företagets ekonomiska vinst eller förlust. Deras årsredovisning bör 
därmed kompletteras med en hållbarhetsredovisning som i sig belyser vad företaget har bidragit 
till angående miljön och samhället under det gångna året. Lösningen skulle bidra till en bättre 
överblick och ger även ett komplett dokument för vad verksamheten åstadkommit under det 
gångna året (Grankvist, 2009). Tanken bakom begreppet TBL är att företag ska ha en tredelad 
redovisning och inte endast fokusera på “The Bottom Line”, det vill säga företagets finansiella 
resultat. Istället bör de ändra sitt synsätt och ta hänsyn till “The Triple Bottom Line”, alla tre 
aspekterna, det vill säga företagets finansiella resultat, ekologiska fotavtryck och deras sociala 
påverkan (ibid).  På detta sätt visar de även för deras intressenter att de tänker långsiktigt och 
hållbart, framför att företaget endast ska tjäna pengar för egen räkning. 
    

 
 

Figur 3.1. “Triple Bottom Line”- modellen. (Autodesk - Sustainability solutions, 2015) 
 
Ordet hållbarhet syftar till att hitta en balans mellan det ekonomiska, miljömässiga och sociala 
ansvaret. Det är balansen mellan dessa tre faktorer som kallas just “Triple Bottom Line”, vilket 
även kan ses som en modell med tre grundpelare (se figur 3.1) (Löhman & Steinholtz, 2003). För 
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ett företag är det viktigt att arbeta aktivt med alla dessa olika ansvarstaganden, eftersom det inte 
räcker att endast arbeta med ett. Det vill säga, alla tre grundpelare krävs för att en balans i 
modellen ska uppkomma och för att företaget ska få en långsiktigt hållbar framtid inom sin 
verksamhet. De tre grundpelare som modellen bygger på presenteras närmre nedan.   

3.3.1 Triple Bottom Line - Ekonomiskt ansvar 
Det är den ekonomiska hållbarheten som ligger till grund för att förstå en organisation och 
resultatet av dess hållbarhetsarbete. Vid granskning av företags resultat kan man som intressent 
oftast se det finansiella resultatet i dess årsredovisning, medan den ekonomiska påverkan som de 
har på samhället endast redovisas i företagets enskilda hållbarhetsredovisning. Företag ska drivas 
på så sätt att vinstmaximering tillämpas för att ta ansvar inför aktieägare, detta för att säkra 
företagets ekonomiska ställning och ge dem bästa möjliga avkastning på sitt satsade kapital 
(Grankvist, 2009). Kring detta ansvarstagande kan bland annat direkta och indirekta ekonomiska 
värden diskuteras, men även finansiell påverkan på miljön eller väsentliga finansiella stöd från 
den offentliga sektorn.  

3.3.2 Triple Bottom Line – Miljömässigt ansvar 
Den miljömässiga omfattningen av hållbarhetsarbetet handlar om en organisations påverkan på 
omvärlden ur olika perspektiv. Företag ska drivas på så sätt att jorden och dess naturresurser inte 
ska påverkas negativt och därmed riskera att framtida generationer inte ska kunna tillgodose sina 
behov (Grankvist, 2009). Kring detta ansvarstagande kan bland annat återanvändning och 
återvinning av material diskuteras, men även direkt och indirekt energianvändning av 
energikällor, vattenförbrukning och biologisk mångfald. Det vill säga, allt som rör företagets 
påverkan på miljön.  

3.3.3 Triple Bottom Line - Socialt ansvar 
Den sociala omfattningen av hållbarhetsarbetet handlar om den påverkan som organisationen har 
på sin sociala omgivning. Företaget ska drivas på ett sätt som karaktäriserar en “god 
samhällsmedborgare”, vilket innebär att andra medborgares hälsa och välbefinnande ska värderas 
och tas hänsyn till. Oberoende av om dessa medborgare är personer som är anställda på ens 
företaget, arbetar hos sina underleverantörer, är affärspartners, kunder eller andra intressenter ska 
hänsyn tas (Grankvist, 2009). Kring detta ansvarstagande framhäver Grankvist att även 
utbildningar, hälsa och säkerhet i arbetet diskuteras, eftersom anställda kan ses som viktiga 
resurser i ett företag och därför bör det även redovisas vilka insatser som gjorts för att hjälpa 
anställda att utvecklas, förebygga problem eller komma tillbaka från sjukskrivningar. Här är även 
mångfald och jämställdhet viktiga aspekter att ansvara för, det vill säga hur löneskillnader eller 
verksamhetens olika tjänster är fördelade bland män och kvinnor, samt ålder på samtliga 
anställda. Inom det sociala ansvaret inkluderas egentligen det mesta som rör företagets anställda 
och samhället.    

3.4 Carrolls Pyramid   
År 1991 uppkom en modell för företag och deras sociala ansvar av Archie Carroll, vilken därmed 
fick sitt namn Carrolls Pyramid. Carroll (1991) använde sig av sin modell, i form av en pyramid, 
för att kunna definiera innebörden av CSR. Med hjälp av den ska det även kunna klargöras varför 
och på vilket sätt företag ska ta sitt ansvar. Enligt Carroll finns det fyra olika ansvarsområden 
inom CSR som tillsammans bidrar till en helhet och ger en klarare överblick för tanken bakom 
begreppet. Vad figur 3.2 visar, är de olika områdena ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- och 
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filantropiskt ansvar. Det juridiska och ekonomiska ansvaret som ligger i botten av pyramiden hör 
till det interna ansvaret, medan det filantropiska och etiska ansvaret som ligger i pyramidens 
topp, istället hör till det externa ansvaret. Det är det interna ansvaret som kan ligga till grund för 
ett företags överlevnad. Företag ska ta ett fullständigt ansvar och vara vinstdrivande, samtidigt 
som de ska följa lagen, agera etiskt och vara en “god samhällsmedborgare” för att agera på rätt 
sätt enligt Carrolls Pyramid (ibid.). Carroll menar på att för att ett företag ska uppnå “Total 
Corporate Social Responsibility”, ska samtliga ansvarsområden i pyramiden beaktas väl. De fyra 
ansvarsområden som modellen innefattar presenteras närmre nedan.   
  

 
                    

Figur 3.2. Carrolls Pyramid (Carroll, 1991).  
 

3.4.1 Carrolls Pyramid - Ekonomiskt ansvar 
Det är det ekonomiska ansvaret som ligger till grund för hela pyramiden. Företag ska ha som mål 
att tillhandahålla konsumenter de varor och tjänster som efterfrågas av samhället. Carroll och 
Buchholtz (2006) menar att de priser som sätts ska kunna representera värdet för produkterna och 
tjänsterna, samtidigt som företaget ska skapa en vinst som försäkrar företagets framtida 
överlevnad och tillväxt samt aktieägares avkastning. Det vill säga att företags primära 
ekonomiska ansvar är att de ska vara vinstdrivande genom att maximera sin försäljning och 
minimera sina kostnader. Att företag är vinstdrivande behöver inte bara innebära att ägare får 
utdelning utan det kan även gynna samhället genom att skapa fler arbetstillfällen (ibid.).   

3.4.2 Carrolls Pyramid - Juridiskt ansvar 
Det juridiska ansvaret innebär att företag har en skyldighet gentemot samhället och att dem 
förväntas ta hänsyn till de lagar och regler som är uppsatta av staten och andra myndigheter. Att 
följa dessa lagar och regler ses som ett krav och är inte frivilligt för företag. Företag kan annars 
drabbas av påföljder i form av straff och sanktioner (Caroll & Buchholtz, 2006). Carroll (1991) 
menar att företag även ska respektera de normer och förväntningar som deras intressenter har på 
dem. Lagar är till för att följas, vilket medför att om dessa inte följs av företag, blir det svårt för 
dessa att bli långvariga på marknaden (Buhmann, 2006). 

3.4.3 Carrolls Pyramid - Etiskt ansvar 
Det etiska ansvaret handlar enligt Carroll (1991) om att företag ska undvika att orsaka skada i 
samhället och att istället göra vad som anses vara moraliskt rätt och riktigt. Detta för att bli 
betraktad som en “god samhällsmedborgare” med agerande enligt samhällets normer för god etik. 
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Enligt Carroll och Buchholtz (2006) är förändringar gällande etiskt beteende ofta grunden till att 
nya lagar och regler skapas, eftersom nya beteenden behöver kontrolleras för att företag ska gå 
tillväga på liknande sätt enligt vad samhället förväntar sig. Etiskt ansvar är något som företag 
arbetar med frivilligt, då detta förväntas av deras intressenter (Carroll, 1991).  

3.4.4 Carrolls Pyramid - Filantropiskt ansvar 
Det är det filantropiska ansvaret som är placerat i toppen av pyramiden och utifrån dess 
utformning utgör det inte lika stor del av samhällsansvaret som de övriga tre ansvarsområdena. 
Enligt Carroll (1991) innefattar det filantropiska ansvaret aktiviteter som är frivilliga och styrda 
av företags önskan att ytterligare engagera sig i samhället där aktiviteterna varken är något måste, 
reglerade av lagar eller förväntade av företaget ur en etisk aspekt. Idag förväntas företag i allt 
större grad, att ta ett filantropiskt ansvar, vilket gör att företag får en bättre image och framstår 
som “goda samhällsmedborgare” mot sina intressenter (Carroll & Buchholtz, 2006). Exempel på 
sådant engagemang kan röra volontärarbete eller olika typer av engagemang i samhället och 
företagets omvärld. Filantropiskt ansvar kan vara av ekonomisk karaktär i form av stipendier, 
sponsring av olika organisationer samt att skänka pengar till välgörenhet. Enligt Collins (1993) 
kan företag få en konkurrensfördel gentemot andra företag på marknaden om de klarar av att 
skapa en marknadsföringsstrategi tillsammans med sitt filantropiska ansvar.  

3.5 Intressentmodellen 
Som tidigare nämnt är begreppet CSR svårdefinierat bland företag. Företag formar därför sitt 
ansvarstagande efter deras olika aktörer, då dessa engagerat sig och ställt mer krav under de 
senaste åren (Grafström et al., 2008). De som engagerar sig i arbete med CSR, förutom företagen 
själva är, enligt Grafström et al., stater, intresseorganisationer, organisationer som tillhandahåller 
olika miljö och sociala standarder för företag, konsulter, kunder, media och många fler.  
 
För att kunna kartlägga, identifiera och förstå centrala aktörer för företag, används den klassiska 
intressentmodellen, som introducerades 1984 av Edward Freeman, se figur 3.3. Enligt Freeman 
(1984) ska företag frivilligt agera för att tillfredsställa behoven hos de viktigaste intressenterna. 
Det skapar därmed goda relationer, men även konkurrensfördelar och ett bra ledarskap på lång 
sikt. Vid dålig företagsetik skulle konsekvenserna framförallt bli svaga relationer, dåligt rykte 
och en försämrad arbetsförmåga.  
 
Intressentmodellen används ofta vid CSR-arbeten och analyser av företag. Enligt Grafström et al. 
definieras och utvecklas ett företags sociala ansvar i samverkan med och mellan företaget och 
dess intressenter. Modellen har använts av många olika forskare under åren och har på så sätt 
utvecklats och användningsområdet breddats (Grafström et al., 2008; Borglund et al., 2009). Från 
början gick modellen ut på att endast identifiera ett företags centrala aktörer, till att senare även 
innefatta en analysering av deras intressenter. Detta görs för att förstå vilka som är viktigast för 
tillfället, samt för att se på vilka sätt de kan påverka företaget (ibid.). Alla de tidigare nämnda 
aktörerna är inräknade när företag utgår ifrån intressentmodellen och inte bara kunder, 
leverantörer och ägare, som egentligen är de centrala intressenterna för ett företag.  
 
Enligt Grafström et al. har en utveckling skett och företag idag arbetar mer proaktivt i sina 
relationer till sina intressenter. Detta innebär att man som företag frivilligt och aktivt arbetar med 
socialt ansvar utan att behöva ha några krav eller negativ påtryckning på sig utifrån. 
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Figur 3.3.  Den klassiska intressentmodellen (Freeman, 1984) 

 

När det kommer till intressenters krav på företags sociala ansvarstagande visar det sig att 
intressenter och omgivningen måste förstå ett företags handlingar för att kunna acceptera dem. 
Hur företag agerar påverkar utomstående och dessa påverkar även i sin tur företaget i form av 
förväntningar och krav. Både Grafström et al. och Borglund et al. påpekar hur viktigt det är för 
ett företag att förstå vilka ens mest betydelsefulla aktörer är för skapande av relationer, men även 
för att hantera de som kan påverka och styra den dagliga verksamheten. I och med detta behöver 
företag därför värdera och prioritera både direkta och indirekta relationer.  
 
Företags intressenter kan delas upp i två kategorier, primära och sekundära (Grafström et al., 
2008). De primära, är intressenter som är nödvändiga för företags överlevnad, vilka därmed 
behöver läggas ett större fokus vid. Exempel på sådana kan vara kunder och aktieägare. De 
sekundära, är de intressenter som kan skapa opinion och då vara positiv eller negativ gentemot 
företaget. Intressenter i denna kategori anses dock påverka företaget indirekt och är inte lika 
viktiga för företagets överlevnad. Exempel på sekundära intressenter är media, myndigheter och 
olika intresseorganisationer. Gällande indelningen i primära och sekundära intressenter har dock 
problem upptäckts. De sekundära intressenter som påverkar indirekt kan, enligt Grafström et al., 
vara nog så viktiga när det kommer till negativ och positiv publicitet. Eftersom det kan få stora 
konsekvenser för företaget och på så sett också ha en direkt påverkan. Detta visar på att de 
primära och sekundära intressenterna egentligen inte bör skiljas åt, utan bör prioriteras utifrån tid 
och situation (ibid.). Genom att titta på exempelvis media som är en sekundär intressent, går det 
att tyda att de har en grundläggande roll när det kommer till CSR, trots att de påverkar företag 
indirekt. Borglund et al. förklarar att media är en arena där omdömen ges, anklagelser görs och 
debatter förs. Det är en stor del av kommunikation och information som går via media från och 
till företag. Det är även därigenom missförstånd skapas och skandaler presenteras, vilket är en av 
anledningarna till att företag bör värdera och hantera även sina sekundära intressenter högt, 
eftersom indirekt påverkan lätt kan bli direkt (ibid.). 
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Intressentmodellen handlar kortfattat om att identifiera ett företags intressenter, samt att få en 
förståelse av och klargöra vilka relationer företag bör hantera. Det vill säga, att företag möter de 
krav som ställs utifrån deras intressenter och lyfter fram relationsbyggande aktiviteter mellan 
företaget och intressenterna, vilket innebär att företaget arbetar aktivt med att lära känna sina 
intressenter (Grafström et al., 2008). 

3.6 Förvirring och kritik angående CSR 
Det har uppstått en hel del förvirring och kritik kring begreppet CSR och Per Grankvist är en av 
många författare, som gjort en egen förklaring och modell för att klargöra grunden och tanken 
bakom begreppet. Grankvist (2009) menar att förvirringen medför att företag skapar sin egen 
tolkning av vad deras frivilliga ansvar innebär och omfattar, vilket utifrån intressenters syn kan 
bli svårt att förstå innebörden när företag skriver att de tillämpar CSR inom sin verksamhet. Om 
företag tillämpar CSR eller inte är därmed svårt att avgöra, då det inte är mätbart var gränsen för 
att ”tillämpa CSR” ligger. 
  
En kritisk aspekt kring CSR är att företag inte heller haft kompetensen kring sociala beslut, utan 
ofta haft sitt fokus och sin kunskap på verksamhetens lönsamhet, det vill säga kring det 
finansiella, projekt och utveckling (Carroll & Buchholtz, 2006). Denna aspekt kan dock inte 
styrkas lika bra idag som tidigare år, understryker Carroll och Buchholtz, eftersom företag idag 
har mer kunskap och krav på sig kring CSR. Kristian Karlsson (2006) skriver i sin bok 
“Avlatsindustrin - etik i fonder och företag” att företag kan bete sig nästan hur som helst, för att 
sedan köpa sig fria från ansvar genom att hänvisa till sitt CSR-arbete. Han menar då att CSR ofta 
blir, när det tillämpas i praktiken, “kontraproduktivt, dyrt och oansvarigt”. Jan Tullberg (2005), 
som är forskare inom företagsetik, är även han kritisk mot CSR. Han argumenterar för att företag 
kommer fortsätta arbeta med CSR för att deras intressenter förväntar sig det av dem, istället för 
att arbeta med det i syfte att förbättra sitt egna företag. Vilket inte bör vara det huvudsakliga 
målet för CSR-arbeten. 
 
Det sägs att de klassiska ekonomiska argumenten kring CSR är att ledningen vanligtvis anses ha 
ett ansvar, att maximera vinsten för deras ägare och aktieägare (Carroll & Buchholtz, 2006). 
Milton Friedman (2007), som är en amerikansk nationalekonom och statistiker, argumenterar 
mycket kritiskt mot att företag ägnar sig åt annat än att maximera vinsten för ägarna. Han skriver 
att sociala frågor inte är ett bekymmer för affärsmän och bör lösas av de obundna verksamheterna 
på den fria marknaden. Ifall den fria marknaden inte kan lösa det sociala problemet, faller det på 
regering och lagstiftning att göra jobbet. Friedman menar på att verksamheter ska tjäna så mycket 
pengar som möjligt samtidigt som de följer de grundläggande reglerna i samhället, både kring lag 
och etik. Sammanfattningsvis utifrån dessa argument och uttalanden framhäver han att tre av de 
fyra kategorierna i Carrolls Pyramid (1991) följs och uppfylls. Det ekonomiska, juridiska och 
etiska ansvaret påvisas, men ingenting kring det filantropiska ansvaret.  

3.7 Investeringsbeslut 
En investering kan benämnas som en kapitalinsats, vilken företag i framtiden förväntar ska kunna 
ge en avkastning (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Det finns flera olika typer av investeringar, 
finansiella-, reala- och immateriella. Finansiella investeringar kan vara ekonomiska satsningar i 
bland annat aktier, med förhoppning att dessa ska öka i värde och ge utdelning i framtiden, 
samtidigt som reala investeringar istället innebär en investering i fysiska tillgångar. Exempel på 
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fysiska tillgångar är bland annat maskiner och byggnader. Gällande immateriella investeringar 
däremot, innebär det investeringar i kunskap, det vill säga utbildningar och forskning (ibid.) Vad 
alla investeringar har gemensamt är framförallt att det krävs kapital för att genomföra dem och att 
de ger konsekvenser, antingen positiva eller negativa, som sträcker sig över flera år. De 
betalningskonsekvenser som orsakas under investeringens livslängd anges som löpande in- och 
utbetalningar. Inbetalningarna sker bland annat tack vare ökad försäljning, medan utbetalningarna 
är kostnader för lön, reparationer eller underhåll som behöver betalas ut regelbundet (Ljung & 
Högberg, 1996).  
 
Enligt Brealey et al. finns det flera olika anledningar till varför företag genomför en investering, 
det kan vara att företaget vill öka sin försäljning, reinvestera, sänka sina kostnader, satsa på 
forskning och utveckling eller utföra miljöinvesteringar. I ekonomisk teori är rationellt 
beslutsfattande en grundsten och det har en speciell betydelse för finansieringsområdet. 
Rationalitet kan kopplas till nyttomaximering, vilket innebär valet av de aktiviteter som är mest 
fördelaktiga för beslutsfattaren (Hamberg, 2005). Företag strävar även efter att vinstmaximera 
genom att driva och utveckla sin verksamhet för att ta ansvar inför sina aktieägare. Detta görs för 
att säkra företagets ekonomiska ställning och ge bästa möjliga avkastning på satsat kapital 
(Grankvist, 2009).   
 
De flesta verksamheter behöver tillgång till någon slags fast kapacitet, så som lokal, personal, 
maskiner eller annan utrustning för att kunna drivas. Sådana tillgångar är långsiktiga satsningar 
som utgör grunden för att driva och kunna utveckla företag. Enligt Ljung och Högberg krävs det 
ofta stora kapitalkrävande investeringar gällande dessa långsiktiga tillgångar och vid större 
förändringar av verksamheten. Förändringar kan innebära att företaget satsar på att tillverka nya 
produkter, använda nya material vid produktionen, modernisera sig, nå ut till nya marknader eller 
utbilda sin personal. Med detta menar Ljung och Högberg att investeringsbedömning och -beslut 
är viktiga delar med planering och kalkylering för många företag vid investeringar. 
 
Investeringsprocessen kan se olika ut från företag till företag. Fjertorp (2010) beskriver att den i 
teorin kan bestå av två stadier, vilka är planering och genomförande. Dessa går att se nedan, steg 
1-6 beskriver planeringen och steg 7 genomförandet. Därefter påbörjas en avslutningsfas av 
processen där investeringen utvärderas, vilket kan ses i steg 8 (ibid.). 
 
1. Precisering av målet för handlandet 
2. Val av mått för måluppfyllelse 
3. Sökande och precisering av handlingsalternativ 
4. Kartläggning av alternativens konsekvenser 
5. Värdering av alternativens konsekvenser 
6. Beslut 
7. Genomförande och kontroll av implementering 
8. Utvärdering 
 
Dessa åtta steg visar en enkel och strukturerad process, dock finns det studier som påvisar att 
beslutsprocessen inte alltid är så strukturerad som ovan i praktiken utan kan variera beroende på 
samspelet mellan olika aktörer och förutsättningar (Fjertorp, 2010; Hamberg, 2005).  
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3.8 Drivkrafter bakom CSR i Sverige 
Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) finns det ett antal drivkrafter bakom CSR i 
Sverige och varför svenska företag arbetar med CSR. Dessa drivkrafter redogörs nedan. 
  
Krav från investerare - Borglund et al. menar att den viktigaste drivkraften är att investerare idag 
kräver att företag arbetar med CSR, detta förväntas framför allt av större börsnoterade företag. 
Genom kravet på CSR-arbete driver det på företagen att, om det inte redan är påbörjat, etablera 
ett starkt CSR-arbete. Ett exempel på ett erkännande av intressenternas viktiga mening för 
värdeskapandet och därför en tydlig signal till företagen angående uppskattning av bolagens 
CSR-arbete, är när branschorganisationen Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) publicerade 
en skrift år 2007 som behandlar hur investerare, företag och aktieanalytiker kan generera 
ekonomiskt värde genom att arbeta med Corporate Responsibility (CR). 
  
Enligt Sveriges Finansanalytiker kan CSR generera ekonomiskt värde på flera olika sätt. Genom 
att arbeta med CSR stärker det företagets varumärke och chansen att kunna leva upp till kundens 
krav ökar, vilket ger en konkurrensfördel gentemot andra företag. Dessutom känner de anställda 
sig mer tillfreds och det blir även enklare att rekrytera ny personal när ett aktivt CSR-arbete 
utförs av företaget. Vidare är nya investerare med en etisk placeringsagenda mer benägna att 
satsa kapital i företaget, vilket gör aktien mer attraktiv. Ett arbete med CSR kan minska företagets 
kostnader genom god hushållning med företagets resurser. Finansanalytikerna anser att det finns 
mindre risker vid att investera i ett företag som har ett väl utbyggt CSR-arbete, eftersom felsteg 
från företagets sida som kan få stämningar som resultat minskar när god etik är ledordet. 
Varumärkesskador på grund av dålig publicitet minskar även dem vid CSR (Borglund et al., 
2009).    
 
Krav från kunder – För en del företag ses kunderna som den viktigaste drivkraften, detta berör 
särskilt företag som är leverantör till andra företag som har höga krav på CSR-arbete. För dessa 
företag är det en nödvändighet att redovisa CSR-arbetet för att vara aktuell som leverantör. 
Borglund et al. menar att CSR även är en viktig faktor för konsumentvaruföretag med hänsyn till 
kunderna. För vissa av dessa företag blir CSR en del av konsumentvarumärkena, dock har det 
visat sig vara svårt att tydligt visa i vilken utsträckning CSR påverkar försäljningen i butikerna. 
  
Ny frivillig reglering - Enligt Borglund et al. får CSR en legitimitet genom de olika regleringar 
som existerar, bland annat från EU, OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) och FN. Dessa ger stöd för att utveckla CSR, dock ses de inte som den direkta 
anledningen till varför svenska företag väljer att utvecklar sitt CSR-arbete. Som tidigare nämnts 
är det istället investerare och kunder som ses som den viktigaste drivkraften bakom företags 
CSR-arbete. 
  
Undvika kritik i media och från NGO:er – Företag är väldigt mottagliga för den debatt som förs i 
media. I Sverige är de största företagen ofta i rampljuset och därför är det en drivkraft för att 
utveckla CSR-arbetet. Borglund et al. menar att CSR-arbetet skyddar företaget mot kritik som 
skulle kunna skada företagets varumärke, samt kritik från NGO:er (non-governmental 
organization) som också är ett vanligt inslag i svensk media. 
  
Employer branding - lättare att rekrytera - Enligt Borglund et al. stärker CSR företagets kultur 
och attraktivitet, vilket underlättar för företaget att rekrytera och behålla personal. CSR har fått 
ett så stort genomslag att många anställda förväntar sig att det företag de arbetar på använder 
CSR, samt personer som funderar på att ta en anställning ser efter företag som arbetar med CSR. 
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3.9 CSR som konkurrensfördel  
Att CSR är ett svårdefinierat begrepp kan även ha sina fördelar och underlätta för företag. Enligt 
Grafström et al. (2008) har det visat sig att otydligheten kan vara en fördel för vissa företag, 
eftersom företag kan passa in deras olika aktiviteter under stämpeln “CSR” och marknadsföra att 
de tillämpar och aktivt arbetar med det. Den otydlighet som finns kring begreppet och sättet att 
mäta det blir därmed negativt för de företag som har kapacitet att arbeta aktivt med det och gör 
det, gentemot mindre företag som endast bidrar med ett mindre arbete men ändå kan påstå att de 
arbetar med CSR (ibid.). På så vis kan företag dra nytta av otydligheten kring begreppet och 
använda det som en konkurrensfördel.  
 
De senaste åren har innebörden av konkurrensfördelar förändrats. Företags villkor är inte 
detsamma och konkurrensfördelar innebär inte längre att företag endast ska ha överlägsna 
produkter och tjänster, utan företagets värderingar och image har även blivit en viktig 
konkurrensfördel (Zheng-yan & Guang-hua, 2014). Enligt Grankvist (2009) existerar företag för 
att tillhandahålla konsumenter de produkter och tjänster som efterfrågas för att deras behov ska 
kunna bli tillfredsställda. Kunder och andra intressenter ställer allt högre krav idag jämfört med 
tidigare år, vilket gör att företag blir tvungna att möta de krav som ställs på dem (Löhman & 
Steinholtz, 2003). De krav som ställs på företag idag är enligt Grankvist bland annat att de ska ta 
större hänsyn till hur de anställda blir behandlade och hur produktionen går till. De företag som 
uppfyller och arbetar mer aktivt med de krav som ställs får en konkurrensfördel gentemot de 
företag som inte väljer att göra det.  
 
Enligt Löhman och Steinholtz är det viktigt att företag kan visa för deras intressenter att de har en 
förståelse för sin roll i samhället. Företag ska vara miljövänliga, kunna hantera den påverkan på 
samhällen som sker genom deras handlande på andra sidan jordklotet, samt att ta hand om de 
anställda på företaget för att få en bra image. Företag som genomför investeringar som har en 
direkt negativ påverkan på miljön eller samhället, skulle istället få en försämrad image bland sina 
intressenter (Jenkins, 2006). Detta leder till att om företag ska kunna ha en chans att hålla sig 
kvar på marknaden, behöver de uppfylla kraven som ställs från sina intressenter (Morsing & 
Beckmann, 2006). Ansvar som går utanför vad som är lagstadgat, kan därmed sägas vara 
avgörande för företag och deras överlevnad (Jenkins, 2006).      

3.10 Sammanfattning av teorikapitlet     
Teorikapitlet inleddes med ett avsnitt gällande CSR:s historik där det redogörs hur begreppet 
vuxit sig allt starkare i samhället. Vidare beskrivs olika definitioner av begreppet. Därefter 
redogörs för tre olika teoretiska modeller för området, i form av Triple Bottom Line, Carrolls 
Pyramid och Intressentmodellen. Triple Bottom Line handlar om hur företag tar ansvar utifrån tre 
aspekter, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Detta för att intressenter enklare ska kunna ta del 
av fler aspekter än bara det rent finansiella. Grundaren av Carrolls Pyramid skapade modellen för 
att företag lättare skulle kunna definiera innebörden av CSR, samt för att klargöra varför det är 
viktigt för dessa att ta ansvar för verksamheten och hur de kan gå tillväga. Pyramiden innefattar 
fyra olika ansvarområden där ekonomiskt ansvar ligger till grund och utgör botten, följ av 
juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar som är de övre delarna. Intressentmodellen redogör för de 
olika intressenterna ett företag har, som antingen påverkar, påverkas eller har ett intresse i 
företaget. Modellen klargör för vilka som är företagets viktigaste intressenter och delar in 
intressenter i interna och externa. Företaget behöver kartlägga vilka intressenter som kan ha en 
direkt respektive indirekt påverkan på företaget. I nästkommande kapitel beskrivs den förvirring 
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och kritik som finns angående CSR. Det finns ingen tydlig definition av begreppet, därför har 
många egna definitioner tillkommit från olika företag. Detta har resulterat i att begreppet inte 
används på rätt sätt och tappar sin trovärdighet och sitt syfte. Vidare beskrivs ett kort avsnitt om 
investeringsbeslut, där det redogörs för vad det finns för olika slags investeringar, varför dessa 
görs och hur processen kan gå till. Teorikapitlet avslutas med att beskriva eventuella drivkrafter 
för företagens CSR-arbete och på vilka sätt CSR kan ses och användas som en konkurrensfördel 
hos företag. 
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4 Empiri 
 
 
Detta kapitel innefattar det empiriska data som samlats in för studien. Det börjar med en kort 
presentation av de valda företagen för studien. Vidare sammanfattas den information som 
samlats in från respektive företags hållbarhetsredovisning och avslutas med en sammanfattning 
av vad företagen aktivt gör dagligen gällande CSR.  
 

4.1 Redovisningsramverk 
Vad som kan utläsas ur företagens hållbarhetsredovisningar, arbetar samtliga företag med CSR, 
fast på lite olika sätt. Fördelen med att granska och jämföra vad företagen gör utifrån vad de 
skriver i sin hållbarhetsredovisning, är att det finns riktlinjer för vad den ska innehålla och 
samtliga företag har därmed gjort liknande aktiviteter.  
 
Gällande hållbarhetsredovisningarnas utformningar redogör inte Björn Borg eller MQ för några 
specifika riktlinjer, vilket resterande företag gör. Resterande företag använder sig av riktlinjer 
från GRI, utifrån två olika versioner. När det gäller redovisningarnas innehåll skiljer det sig en 
hel del från de olika företagens. Utifrån Björn Borgs och MQ:s redovisningar finns det inte några 
tydliga riktlinjer och krav på vad som ska finnas med och hur det ska utformas, vilket kan som 
tidigare nämnt påverka vilken information intressenter kan och får ta del av. Olika mycket vikt 
läggs därför på olika hållbarhetsområden. I Gina Tricots redovisning, som är utformad i enlighet 
med GRI:s riktlinjer version G3.1, samt KappAhl och Polarn O. Pyrets, som är utformade enligt 
version G4, kan en tydlig struktur ses och även ett GRI-index i Gina Tricot och KappAhls där 
alla delar är uppspaltade och sidhänvisade för att enkelt kunna härledas till respektive område och 
ansvar. 

4.2 Företagspresentation 
Björn Borg 
Björn Borg är ett svenskt företag inom klädbranschen, med en inriktning på underkläder, skor, 
väskor och kläder med en sportig touch för privatpersoner. Företaget grundades under 1990-talets 
första hälft och år 2015 var omsättningen för företaget cirka 574 Mkr (Björn Borg, 2015). Sverige 
och Nederländerna är de största marknaderna för Björn Borg. Företagets kläder finns i många 
butiker som ett varumärke, men det finns också renodlade Björn Borg butiker. Företaget äger 
inga egna fabriker, det största fästet för produktionen är i Kina där 80 % av deras kläder 
tillverkas. (Björn Borg, 2014 & 2016). 
 
Gina Tricot 
Gina Tricot är en svensk modekedja som grundades år 1997. Kedjan erbjuder kläder, skor, 
accessoarer och kosmetika för kvinnor med en inriktning mot privatpersoner. Det finns 180 
butiker i 28 olika länder, fem av dessa är inom Europa med över 2 000 anställda. Företaget hade 
år 2014 en omsättning på 1 636 Mkr (Gina Tricot, 2014B). Företagets varumärke finns endast 
representerat i företagets egna butiker. De äger inga fabriker som tillverkar deras kläder utan de 
köper in alla produkter från cirka 75 leverantörer i 12 olika länder såsom Kina, Turkiet och 
Bangladesh (Gina Tricot, 2014A & 2016).   
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KappAhl 
KappAhl är ett svenskt klädföretag som grundades år 1953 och är en av nordens ledande 
modekedjor som erbjuder prisvärda kläder, skor och accessoarer för kvinnor, män och barn. 
Företaget har under kalenderåret 2014/2015 en omsättning på cirka 4 588 Mkr kronor och 368 
butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen, samt cirka 4 000 anställda. Fokus ligger på deras 
enskilda varumärken med fristående butiker inom KappAhl. Företaget har 200 leverantörer i 354 
fabriker (KappAhl, 2015A & 2015B).  
 
MQ 
MQ är ett svenskt klädföretag som grundades år 1957 och är en detaljhandelskedja med 121 
butiker i Sverige och Norge (MQ, 2016). Företaget riktar sig mot modeintresserade män och 
kvinnor och erbjuder främst kläder och accessoarer. I butikerna finns 50 externa märken och 
företagets egna varumärken. Företagets omsättning år 2014/2015 var 1 557 Mkr. De äger inga 
egna fabriker, utan har 54 leverantörer med 85 fabriker i Bangladesh och Kina, som sköter 
produktionen (MQ, 2015). 
 
Polarn O. Pyret 
Polarn O. Pyret är ett svenskt klädföretag som grundades 1975 och är det ledande varumärket och 
butiks koncept för baby- och barnkläder på svenska marknaden (Polarn O. Pyret, 2015 & 2016). 
Företaget har 140 butiker i 11 länder med 337 anställda, vilka erbjuder företagets eget varumärke 
“Polarn O. Pyret” till barn upp till 12 år (Polarn O. Pyret, 2015). Företagets omsättning år 
2014/2015 var 667 Mkr. De äger inga egna fabriker, produktionen av kläderna sker hos 75 
kontrakterade leverantörer i 100 fabriker (ibid.).    

4.3 Leverantörer 

4.3.1 Uppförandekoder 
Business Social Compliance Initiative (BSCI) är en organisation som företag går med i för att 
säkerställa goda förhållanden i leverantörskedjan. Enligt hållbarhetsredovisningarna går det att 
utläsa att Björn Borg, Gina Tricot, MQ och Polarn O. Pyret ställer krav på sina leverantörer enligt 
BSCI:s uppförandekoder, vilket handlar om krav gällande bland annat barnarbete, diskriminering, 
löner och miljöpåverkan. Företagens leverantörer behöver skriva på ett avtal gällande ansvar att 
följa uppförandekoden för att ett samarbete ska vara aktuellt. Som medlem i BSCI kan 
information enkelt användas av alla medlemmar för att kunna se vilka leverantörer som uppfyller 
kraven.  
 
KappAhl använder sig av en egen uppförandekod, när de ställer krav på sina leverantörer. Även 
dessa försäkrar sig att leverantörerna uppfyller kraven genom att skriva avtal. KappAhls 
uppförandekod innefattar krav gällande bland annat barnarbete, säkerhet på arbetsplatsen, 
miljöaspekter samt affärsetik och korruption. Vad uppförandekoden innefattar redovisar KappAhl 
i ett separat dokument via sin hemsida. 

4.3.2 Utvärdering 
Utifrån lästa hållbarhetsredovisningar går det att se att samtliga företag arbetar med utvärdering 
av sina leverantörer fast på olika sätt. Björn Borg använder sig av ett utvärderingssystem vid 
uppföljningar med tillverkarna, där olika typer av KPI:er (Key Performance Indicators) granskas 
inom hållbarhetsområdet samt andra faktorer. Tillverkarna poängsätts utifrån utvärderingen och 
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bedöms därefter dess aktualitet för företaget. När det gäller Gina Tricot, görs regelbundna 
utvärderingar varje år, där bedömningen sker utifrån kraven i uppförandekoden, samt kvalitet, 
logistik, resultat av tester och kommunikation. Dessa utvärderingar används enligt Gina Tricot 
för att klargöra både möjligheter och risker som finns i produktionen och hållbarhetsarbetet. För 
att minska dessa risker bör en nära relation med centrala leverantörer av hållbara material skapas 
och ett aktivt arbete pågå med dessa.  
 
Även KappAhl gör regelbundna utvärderingar av deras leverantörer samtidigt som de bidrar med 
kunskap till dessa gällande människor och miljö. För att säkerställa att uppförandekoden följs av 
deras leverantörer, genomförs uppföljningsbesök på fabrikerna där de sedan bedöms på liknande 
sätt som Björn Borg, fast med betyg istället för poäng, vilket även kan ses hos MQ och Polarn O. 
Pyret. Gällande MQ:s regelbundna utvärdering av sina leverantörer, görs det två gånger per år där 
leverantörerna utvärderas enligt kriterierna produktkvalitet, deras efterlevnad av uppförandekod, 
bruttomarginal och leveransprecision. Liknande sätt att utvärdera sina leverantörer har även 
Polarn O. Pyret som också utvärderar varje år för att kunna prioritera rätt leverantörer, samt 
utveckla befintliga om så behövs. Dock görs denna utvärdering inte av företaget själv utan av 
koncernen Retail and Brands (RNB), i vilken företaget ingår. Utvärderingen omfattar, likt de 
tidigare företagen, leveranstid, kvalitet samt att uppförandekoden följs, men även gällande pris 
och kommunikation.   

4.4 Hållbara material 

4.4.1 Bomullsodling och bevattning 
Enligt vad som går att läsa i samtliga företags redovisningar, kräver klädproduktion stora 
mängder vatten, exempelvis bevattning av bomullsfält. Samtliga företagen försöker adressera 
frågan genom att ta till olika åtgärder för att minska vattenanvändningen. Olika samarbeten 
genomförs av företagen gällande vattenhantering, detta går att läsa nedan under rubrik 4.4.6. 
Björn Borg kartlägger sitt vattenavtryck, medan Gina Tricot, KappAhl, MQ och Polarn O. Pyret 
är medlemmar i organisationen BCI, vilka utbildar bomullsodlare i hållbar odling. Detta görs för 
att tillhandahålla deras kunder med kläder som består av hållbart odlad bomull, med mindre 
vatten och kemikalier. Denna minskade resursanvändning bidrar till att jordbrukare sparar en del 
pengar och kan ta ut bättre löner och försörja sina familjer, samtidigt som miljöpåverkan 
reduceras. 

4.4.2 Återvinning och återanvändning 
Återvinning och återanvändning är en viktig del av klädernas livscykel. Alla företagen anser att 
bra kvalitet på kläderna är viktigt för långvarig användning. År 2014 uppmanade Björn Borg sina 
kunder att lämna in gamla kläder som företaget sedan skänkte till välgörenhet för återanvändning. 
Kunderna som gjorde detta fick ett rabatterbjudande att använda hos Björn Borg. Även 
beslagtagna piratkopior skänks till välgörenhet under maskerat varumärke och en del av dessa 
kläder återvinns.  
 
KappAhl tar emot kläder som sedan återvinns, även Gina Tricot erbjuder löpande insamling av 
kläder i deras butiker som sedan skänks till biståndsorganisationer. Organisationen tar hand om 
osålda kläder från Gina Tricots butiker, kläderna säljs sedan vidare och överskottet går till 
välgörenhetsarbete. Polarn O. Pyret har däremot en så kallad “köp och sälj” webbshop för 
klubbmedlemmar som kan köpa och sälja begagnade kläder av varumärket. År 2015 genomförde 
företaget en kampanj med syftet att använda Polarn O. Pyret kläder kunde lämnas in i butikerna 
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för att sedan säljas på centralstationen i Stockholm till förmån för World Childhood Foundation. 
MQ skänker kläder till Myrorna, vilken är en butikskedja som säljer secondhand-varor, säljer 
sedan Myrorna kläderna på export. Cirka 75 procent av det Myrorna exporterar återanvänds 
medan drygt 20 procent återvinns. En liten del som inte är möjlig att återvinna förbränns.   
 
Gina Tricot, KappAhl, MQ och Polarn O. Pyret skriver i sina redovisningar att de deltar i ett 
initiativet Texile for Recycling (T4RI), vilket innebär att textilier i första hand ska återanvändas, 
därefter återvinnas på bästa sätt eller som sista alternativ förbrännas. 
 
Gina Tricot, KappAhl, MQ och Polarn O. Pyret använder även återvunnen polyester i en del av 
sina kläder, fibern är ett resultat av PET-flaskor och råvaruspill från tillverkningsindustrin. Polarn 
O. Pyret har även återvunnen polyamid i bland annat badkläder, där fibern kommer från fisknät 
och textilspill. Björn Borg har ingen information gällande andelen hållbara material i 
redovisningen, det står istället att de ska öka andelen.  

4.4.3 Kemikaliehantering 
Kemikalier används vid klädproduktion och beroende på vilka kläder som behandlas används 
olika stora mängder, infärgning av tyger är ett exempel då kemikalier används. Björn Borg 
använder sig av ett kemikaliekontrollprogram för att säkerställa att deras produkter inte ska 
innehålla farliga kemikalier som kan skada någon människa som hanterar produkterna.   
Programmet är extra viktigt då all tillverkning görs genom externa parter och en fortlöpande 
dialog anses vara viktig för ett bra resultat och samarbete. Även Gina Tricot, MQ och Polarn O. 
Pyret ställer krav på kemikalieinnehållet, fast istället genom en kemikalierestriktionslista som 
säger vad som accepteras och inte. Dessa restriktioner får leverantörerna skriva avtal om att 
godkänna och följa. Björn Borg, Gina Tricot och Polarn O. Pyret har även egna striktare krav på 
sina leverantörer gällande kemikalier utöver de som redan finns från EU. Ett krav från Björn 
Borg är att tillverkarna inte ska använda SVHC-kemikalier (Substances of Very High Concern), 
vilka är ämnen med särskilt farliga egenskaper, trots att dessa inte ännu blivit förbjudna att 
användas vill företaget fasa ut dessa. KappAhl och MQ utbildar sina leverantörer i produktionen 
till att använda mindre vatten och kemikalier för att utesluta farliga kemikalier samt för att rena 
vattnet. 

4.4.4 Djurrättspolicy 
Utifrån vad som går att utläsa i MQ:s redovisning tar de stort ansvar för djurens rättigheter och 
välbefinnande i produktionskedjan, vilket innebär att företagets leverantörer och fabriker ska 
uppfylla de krav som ställs. MQ får rekommendationer från organisationen Farm Animal Welfare 
council (FAWC) gällande djurskydd, som de utgår ifrån vid sina krav. Kraven handlar om att 
djuren ska tas omhand på ett bra sätt. MQ har även specifika krav på animaliska material, det vill 
säga material som kommer ifrån djurriket, där de exempelvis ställer krav på att deras produkter 
med läder inte får komma ifrån djur som fötts upp för sitt skinn utan är en biprodukt för 
livsmedelsindustrin eller att de endast accepterar läder och skinn från ko, buffel, får, get, fisk och 
gris. Liknande krav finns för respektive animaliskt material, så som ull, dun/fjädrar, angoraull, 
päls, ben och horn.  
        
Även Gina Tricot ser efter djurens rätt till en rättvis behandling, vilket är möjligt genom ett 
kvalitets- och materialarbete. Genom säkerställda leverantörsstrukturer kan Gina Tricot använda 
sig av material de tidigare bortsett ifrån då djurens rättvisa behandling inte kunnat garanteras. 
Dun, fjäder och angoraull är material som fortfarande inte används vid produktion. 
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Polarn O. Pyret skriver i deras hållbarhetsredovisning att de arbetar efter en djurrättspolicy, dock 
hänvisar företaget till mer ingående information på deras hemsida. 

4.4.5 Kontroller och produkttester 
För att säkerställa produkternas kvalité och att inga farliga kemikalier används, görs 
stickprovskontroller eller andra kontroller i samtliga företag kontinuerligt. Utifrån vad som står 
skrivet i Gina Tricots hållbarhetsredovisning, utmärker de sig genom deras detaljerade process av 
kvalitetssäkring av produkter. De beskriver att företaget själv sköter tvätt och kontrollerar 
krympning, vridning och färghållfasthet, medan deras leverantörer testar bland annat 
flamsäkerhet, sömskridning och noppbildning. De skriver även att alla tester dokumenteras och 
för att slutsäkra produkterna, gör de ett så kallat “wear test” på huvudkontoret, vilket innebär att 
produkterna testas för att känna hur dessa känns vid användning. Även KappAhl, MQ och Polarn 
O. Pyret provar deras produkter innan produkten kommer ut på marknaden för att säkerställa 
passform och design.  

4.4.6 Samarbete med organisationer  
Gemensamt för alla företagen är att dessa bedriver samarbete med ett flertal olika organisationer. 
Björn Borg, MQ och Polarn O. Pyret samarbetar med Sweden Textile Water Initiative (STWI), 
Gina Tricot med Stockholm International Water Institute (SIWI) och KappAhl med Partnership 
for Cleaner Textile (PaCT) och Sustainable Water Resources (SWAR), vilka alla är 
organisationer med fokus på vatten- och kemikaliehantering i textilproduktion. Dessa samarbeten 
medför att producenterna följer de riktlinjer som organisationerna kräver.   
 
Organisationen Global Organic Textile Standard (GOTS) kan läsas om i Gina Tricot, MQ och 
Polarn O. Pyrets hållbarhetsredovisningar. Vilket innebär att varje steg i tillverkningskedjan 
inspekteras och certifieras av en oberoende part enligt strikta kriterier gällande miljöpåverkan, 
arbetsvillkor och kvalitetskrav. Nämnda företag använder dessa kriterier för att certifiera sina 
produkter av 100 % ekologiskt bomull.  
 
Kemikaliefrågor adresseras genom samarbete med organisationer för att alltid kunna vara insatt 
och för att kunna hållas uppdaterad vid ny information, forskning och lagstiftningar. Genom 
medlemskap får även företagen stöd och kunskap, samt de verktyg som kan behövas för att 
lättare ta fram attraktiva och säkra produkter. Gina Tricot, KappAhl, MQ och Polarn O. Pyret 
skriver att de har ett samarbete med Kemikaliegruppen för att driva på sitt arbete och hålla sig 
uppdaterade gällande information och senaste forskningen, samtidigt som Björn Borg har 
samarbete med flera andra organisationer gällande kemikaliefrågor.  

4.4.7 Övrigt om hållbara material 
För att ge kläder ett slitet utseende på kläderna används en process som kallas sandblästring, MQ 
har förbjudit denna metod vid produktion av deras produkter. Eftersom det vid processen används 
tryckluft för att spraya sand, vilket kan vara väldigt skadligt för arbetarna som utför processen om 
skyddsutrustning inte används. Inandning av sandpartiklar kan leda till lungsjukdomar. MQ 
använder alternativa metoder istället för sandblästringen. Leverantörerna skriver på 
överenskommelsen med MQ där de förbinder sig att följa kraven. Uppföljning sker kontinuerligt 
på fabrikerna för att säkerställa att kraven följs.   
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4.5 Intressenter 

4.5.1 Val av intressenter  
Utifrån redovisningarna skriver företagen att de arbetar och tar hänsyn till flera aktörer och 
intressenter i sin omgivning, dock har de endast samlat och benämnt de som kan utläsas ur tabell 
4.1 nedan som sina “intressenter”, vilket därefter har utgåtts ifrån. 
 
Tabell 4.1. Företagens viktigaste intressenter utifrån hållbarhetsredovisningarna 
	  
Intressenter	  

	  
Björn 
Borg	  

	  
Gina 

Tricot	  

	  
KappAhl	  

	  
MQ	  

	  
Polarn 

O. Pyret	  
Kunder	   X	   X	   X	   X	   X	  
Anställda	   X	   X	   X	   X	   X	  
Leverantörer	   	   X	   X	   X	   X	  
Studenter	   	   X	   X	   	   X	  
Intresseorganisationer	   X	   X	   X	   	   X	  
Branschorganisationer	   	   X	   	   	   	  
Aktiemarknaden	            X	   	   	   X	   X	  
Myndigheter	   X	   	   	   	   X	  
Media	   X	   	   	   	   	  

 

4.5.2 Hur ser arbetet ut mot intressenterna? 
Björn Borg 
Företaget anser själva att de skapar en god relation till sina intressenter genom att öppet redovisa 
sitt hållbarhetsarbete via sin årsredovisning, på hemsidan och vid direkta förfrågningar. De 
försöker uppfylla kundernas krav genom att ta ansvar för människa och miljö på ett hållbart sätt. 
Företaget försöker dessutom motsvara kommersiella kunders krav, exempelvis återförsäljares, 
inom hållbarhetsområdet på Björn Borg gällande deras roll som leverantör.  
 
Vidare vill de även försöka vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en god arbetsmiljö fri 
från diskriminering och med möjlighet för de anställda att vara med och tycka till angående 
arbetsplatsen. Anställda värdesätter företag som bedriver ett hållbarhetsarbete och letar efter 
sådana att arbeta för. I redovisningen står att risken för skandaler minskar genom att arbeta 
hållbart och osäkerheten kring att aktieägarnas avkastning äventyras minskas, därför jobbar 
företaget transparent gällande detta. Genom att ha en öppen dialog med myndigheter och 
intresseorganisationer har företaget alltid en uppdaterad bild av vilka krav och lagar som de 
förväntas följa. Björn Borg följer de diskussioner som förs i media och försöker uppfylla de 
förväntningar som finns på dem som företag. 
 
Gina Tricot 
Företaget tror på och strävar efter ett samarbete med sina intressenter för att möta och uppfylla 
deras förväntningar, samt för att skapa en nära och bra relation till dem. Företaget anser själva att 
de lägger stort fokus vid att marknadsföra sig till deras kunder i samhället för att därmed nå ut till 
dem. Företaget har mestadels kvinnliga medarbetare, vilka alla får goda utvecklingsmöjligheter 
och visar stort engagemang som genomsyrar hela varumärkeskedjan, vilket också visar sig ut mot 
kund. De skriver i sin redovisning att personal som arbetar med CSR, design och inköp 
regelbundet åker ut och träffar leverantörerna för att diskutera produkter, kvalitet och hållbarhet. 
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Gina Tricot tror och strävar efter att påverka utvecklingen av produktionen genom en god kontakt 
och närvaro hos leverantörerna. Företaget har genom minskat antal leverantörer kunnat skapa 
goda relationer och en bättre överblick. 
 
Vad det gäller Bransch- och intresseorganisationer, skriver Gina Tricot att de genom medlemskap 
i flera organisationer och initiativ, som anses viktiga, kan hålla sig uppdaterade kring viktiga 
frågor och projekt för samarbete, men även för att kunna göra skillnad. Dessa 
intresseorganisationer kan framförallt vara sådana som driver ansvarsfrågor i leverantörsländerna 
kring barn och deras skolgång eller liknande för en strävan till förbättring. Företaget nämner även 
att de har kontakt nästan dagligen med studenter för frågor om verksamheten och tar även in 
praktikanter varje år till huvudkontoret.  
 
KappAhl 
Företaget anser själva att de arbetar aktivt och löpande med kontakt med sina intressenter för att 
skapa goda relationer, eftersom dessa intressenter anses ha en inverkan på deras verksamhet 
samtidigt som intressenterna påverkas av verksamheten. KappAhl genomför bland annat årliga 
kund- och medarbetarundersökningar och har frågeformulär på sin hemsida som kunder, 
studenter och andra intressenter kan använda sig av löpande. När det gäller företagets 
leverantörer, har de minskat antalet med tiden för att få färre och närmre relation till dem. De har 
även ständigt kontakt med olika journalister via sin kommunikationsavdelning.  
 
Vidare i redovisningen står det att företaget utgår från sin hållbarhetsstrategi när det gäller 
produktionen, vilken innefattar bland annat hållbara material, att skapa renare produktion och 
arbetsvillkor samt levnadslöner. Det står även att företaget vill bidra till en långsiktig hållbar 
utveckling i de länder och fabriker företaget handskas med, gällande miljö, etik samt sociala 
frågor. För att åstadkomma detta är ett samarbete med leverantörerna en viktig förutsättning 
likväl hållbarhetsstrategin och uppförandekoden. 
 
MQ 
Företaget anser själva att de arbetar löpande med att etablera långsiktiga relationer till alla sina 
intressenter. MQ är medvetna om de förväntningar gällande hållbarhet som ställs på dem från 
kunder och de lägger stort fokus vid att uppfylla kraven. Kundrelationer byggs genom att MQ 
erbjuder sina kunder bra produkterbjudanden och medlemskap i deras kundklubb. För MQ är 
medarbetarnas välbefinnande en viktig aspekt och de vill skapa delaktighet och arbetsglädje, 
därför genomför företaget årligen undersökningar för att mäta medarbetarnas trivsel och att deras 
förväntningar uppfylls. Genom att bedriva verksamheten på ett etiskt och hållbart sätt skapas en 
attraktiv arbetsplats som medarbetare söker och kan känna sig stolta över.   
 
Gällande företagets relation till sina leverantörer, eftersträvas goda och långsiktiga relationer till 
få leverantörer för att kunna påverka arbetsförhållanden och produktionen. Detta görs genom att 
MQ har egna kontor med personal i produktionsländerna. MQ är även noterade på den svenska 
börsen och ett integrerat hållbarhetsarbete minskar risken för att företaget hamnar i blåsväder och 
äventyrar aktieägarnas avkastning. Regelbundet träffar företaget sina ägarintressenter för att 
utvärdera MQ och hur de uppfyller de krav som ställs gällande aktieplaceringar och dess värde 
inom hållbarhet. 
 
Polarn O. Pyret 
Företaget anser själva att de arbetar kontinuerligt med att ha en öppen dialog med sina 
intressenter för att utvecklas inom hållbarhet. Kontakten med kunderna sker, förutom i butik, 
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genom sociala medier där frågor kring deras ansvar gällande hållbarhet besvaras. Det är viktigt 
att alla medarbetare får samma information och känner sig delaktiga i hållbarhetsarbetet, vilket 
görs genom bland annat personliga möten och kommunikation via chefer och arbetsledare. 
Leverantörer har en viktig roll i hållbarhetsarbetet, därför är en nära relation till dessa en 
förutsättning. Kontakten sker via besök, mejl och telefon. Dessutom genomförs utvärderingar 
som sedan återrapporteras och ligger till grund för prioritering och utveckling av dessa.  
 
Kontakt med studenter sker löpande och Polarn O. Pyret anser att det är viktigt att prioritera dessa 
i verksamheten genom bland annat praktikplats och samarbete gällande skolarbeten. Eftersom 
dessa ses som ett sätt att få in ny kompetens gällande hållbarhet kan Polarn O. Pyret därmed 
utvecklas. För att kunna utveckla hållbarhetsarbetet ses intresseorganisationer som en viktig 
informationskälla att ha en god kontakt med, eftersom de har fokus på miljö, konsumentfrågor 
och sociala frågor som de förmedlar vidare, skapas en drivkraft för företaget att vilja arbeta aktivt 
med det. 
 
Polarn O. Pyret ser aktieägare och franchisetagare som intressenter, eftersom intressenter med 
finansiella intressen anser att sociala ansvarstaganden blir allt mer viktigt, vilket medför att 
företaget anpassar och driver på ett hållbarhetsarbete som stämmer överens med vad som 
efterfrågas. Företaget försöker följa den lagstiftning som myndigheter tar fram och anpassar 
därmed verksamheten till nya förhållningsregler.  

4.6 Företagens dagliga CSR-arbete 
Björn Borg 
En drivkraft bakom företagets CSR-arbete är att de vill leva upp till de förväntningar deras 
intressenter har. Dessa förväntar sig att företaget ställer upp konkreta och mätbara mål gällande 
hållbarhet och att dessa redovisas istället för att gömma sig bakom vaga löften. Björn Borg 
försöker möta de förväntningar som finns från deras intressenter, hållbarhetsredovisningen och 
deras hemsida är viktiga redskap för att göra detta. 
 
I redovisningen står det att Björn Borg kontinuerligt arbetar med att höja kunskapsnivån hos 
deras anställda gällande hållbarhetsarbete genom olika utbildningar. Genom ökad förståelse för 
påverkan av deras handlande inom verksamheten går det att påverka arbetet för hållbarhet i en 
positiv riktning. Produktavdelningen inom företaget kan se till att hållbarhetsarbetet är prioriterat 
genom att satsa på design och inköp av produkter som är hållbar. Dessutom gör designers 
skillnad genom att välja material som är mer miljövänliga.  
 
Björn Borg arbetar aktivt med frågor som rör hantering av farliga kemikalier, bland annat 
använder sig företaget av sitt kemikaliekontrollprogram som är en viktig del av 
hållbarhetsarbetet. En kontinuerlig dialog med företagets produktionsenheter är därför väsentlig. 
Björn Borg följer även upp arbetet genom stickprover, vilka genomförs kontinuerligt, för att 
säkerställa att kraven följs gällande kemikalier. Dessutom görs även uppföljningar och 
utvärdering av produkter för att säkerställa i alla produktionsled att kraven i uppförandekoden 
även följs. Som tidigare nämnt arbetar även företaget med att effektivisera bomullsodlingen 
gällande bevattning.  
 
Björn Borg påpekar i sin redovisning att de även tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet på 
kontoret, där de bland annat återvinner kontorsavfall och köper in ekologiska och miljömärkta 
produkter.  
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Gina Tricot  
Gina Tricot skriver att deras hållbarhetsredovisning har blivit en del av drivkraften i deras arbete 
med hållbarhet och gör att det ständigt drivs framåt. Med den kan företaget nå även sina externa 
intressenter, samtidigt som de möter de förväntningar som företaget har på sig gällande 
ansvarstagande och arbete med CSR. Gina Tricot har även kunnat se ett ökat intresse och krav 
ifrån medarbetare när det gäller hållbarhet och ansvar, vilket även där skapar en drivkraft för 
företaget eftersom det kan bli avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare på marknaden. 
  
Företaget arbetar regelbundet med utvärdering av sina leverantörer och kvalitetstester på material 
och produkter som tidigare nämnts. Gina Tricot har upptäckt miljövinster när det gäller deras 
arbete med att utbilda bomullsodlare enligt BCI:s riktlinjer för en minskning i vattenhanteringen. 
Under 2013 tog företaget fram “The Good Index” som innebär att de i inköpssystemet sätter 
hållbarhetsbetyg mellan 1-5 på material, leverantör, transport och försäljning. Detta index arbetas 
nu med att följa upp och förtydliga hur valen som görs under designprocessen påverkar 
produktionskedjan. 
 
Gina Tricot skriver även att de aktivt arbetar mycket med relation till kunder och medarbetare. 
De vill att information om deras dagliga CSR-arbete ska vara lättillgängligt mot intressenter, 
vilket skapar god kommunikation. Detta görs via “The Good project”, som kan hittas på Gina 
Tricots hemsida, med information och nyheter om hållbarhetsarbetet i modebranschen och på 
Gina Tricot. Utöver det, hålls det regelbundet veckomöten och alla anställda blir introducerade 
till hållbarhetsarbetet vid början av sin anställning och får därefter kontinuerligt ta del av 
information och riktlinjer, för att vara en medveten anställd och kunna möta kunder på bästa 
möjligt sätt. De arbetar ständigt med att utveckla kommunikationsverktygen som finns för att få 
fram information effektivt internt. Gina Tricot har även ett internt utbildningsprogram som de 
kallar Gina Academy, vilket har fokus på design och inköp kring rutiner, policys och aktuella 
ämnen i relation till deras produkter.  
 
Förutom allt arbete i produktionsprocessen och bland medarbetare har Gina Tricot även satsat på 
att energibespara och minska sin miljöpåverkan i butiker och på huvudkontoret, genom att bland 
annat ha insamlingar av kläder, sortering av avfall, samt att matavfall skickas till en 
biogasanläggning.  
 
KappAhl 
Enligt redovisningen finns det ett antal drivkrafter som ligger bakom företagets CSR-arbete. En 
drivkraft är att hållbarhet är viktigt för samhället, branschen, deras kunder samt företaget själva. 
Därför prioriteras detta ämne, genom att KappAhl lägger mycket energi vid de frågor som 
kopplas dit och företaget har valt att tydligare kommunicera aktiviteter de genomför, vilket görs 
genom hållbarhetsredovisningen. 
 
Vidare står det i redovisningen att det dagliga CSR-arbetet består av kontinuerlig kontakt mellan 
företagets olika produktionskontor och leverantörerna. Denna kontakt kan bestå av att genomföra 
inspektioner och uppföljningsbesök på fabrikerna. Åtgärdsplaner upprättas för leverantörerna för 
att dessa ska kunna klara de krav som ställs genom uppförandekoden. Det genomförs även 
kvalitetskontroller på produkterna och stickprovskontroller görs hos företagets alla leverantörer. 
KappAhl samlar löpande in gamla kläder i butikerna som sedan kan återvinnas.  
  
Vidare står det att företaget utbildar leverantörer i att bland annat använda mindre vatten, 
kemikalier och energi i produktionen. Dessutom har jordbrukare som odlar bomull utbildats 
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enligt BCI:s riktlinjer som tidigare nämnts. År 2014 introducerade KappAhl sitt nya 
butikskoncept ”For You” som genomsyras av ett hållbarhetstänk. Detta ses i nya och kommande 
butiker genom bland annat hållbar butiksinredning, minskad energianvändning och etisk sund 
marknadsföring. 
 
MQ 
I redovisningen skriver MQ att kunder ska känna sig trygga med företagets produkter, att de 
tagits fram på ett hållbart- och ansvarfullt sätt gällande miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Detta 
kan ses som en drivkraft för företaget eftersom dagens konsumenter är välinformerade och 
medvetna om hållbarhetsfrågor, vilket medför höga krav på företagets CSR-arbete.  
    
MQ skriver att design och- inköpsprocessen är viktig och avgörande för bra resultat, vilket gör att 
företaget kontinuerligt utbildar sina anställda gällande hållbarhetsarbete. De anordnar även 
informationsmöten om uppförandekoden för att förbättra de interna arbetsvillkoren. Företaget 
arbetar även aktivt med att skapa goda relationer och utvärdera sina leverantörer årligen, 
samtidigt som deras egna inspektörer stöttar och utbildar dessa på plats för att skapa förutsättning 
för förbättringar. För att säkerställa att leverantörerna följer MQ:s krav görs stickprovskontroller, 
samt att produkterna genomgår olika tester för bland annat kvalitet.  MQ stödjer och utbildar 
även leverantörernas arbete inom produktionsförbättring och gällande reducerad hantering av 
vatten, energi och kemikalier, vilket görs i samverkan med BCI, som tidigare nämnts. Företaget 
har nyligen påbörjat ett projekt för att säkerställa rätt arbetstid och ersättning för de anställda. 
Detta görs genom att registrera arbetstiderna i ett tillförlitligt system, där leverantörerna ska 
kunna se över arbetarnas effektivitet och produktivitet i fabrikerna. Systemet följs upp, utvecklas 
och introduceras vidare hos fler leverantörer. 
 
Vidare går det att utläsa i redovisningen att de följer och samarbetar med ideella organisationer 
och deras arbete, för att hålla sig uppdaterad angående hållbarhetsarbete och kunna implementera 
detta i verksamheten, samt för att kunna agera proaktivt. De arbetar aktivt med olika projekt, 
bland annat gällande produktivitetsförbättring och att utveckla utbildningsverktyg och 
kunskapsplattformer för leverantörer och globala köpare för bättre arbetsmiljöer och 
arbetsvillkor. MQ bedriver ett samarbete med secondhandkedjan Myrorna, som tidigare nämnts. 
Företaget skänker kläder till Myrorna, vilket sedan exporteras för andrahandsförsäljning 
utomlands.  
 
Polarn O. Pyret 
I redovisningen skriver företaget att aktiviteter inom värdekedjan påverkas av lagstiftningar, 
standarder, policys och andra krav, vilket medför att hållbarhetsarbetet ständigt måste utvecklas 
och blir som en drivkraft att möta de förväntningar som finns på företaget. De anser att det är 
viktigt att alla anställda är medvetna och uppdaterade gällande företagets påverkan på människa 
och miljö och anordnar därför internutbildningar för dem regelbundet.  
 
En ständig kontakt med deras leverantörer förs genom besök, för att kontrollera 
produktionsenheter och säkerställa olika produktionsförhållanden. Polarn O. Pyret genomför 
inspektioner regelbundet för att se hur långt de kommit i processen gällande uppförandekodens 
krav. Leverantörer utvärderas för att företaget ska prioritera rätt och kunna utveckla befintliga 
leverantörer, vilket görs av koncernen RNB. Företaget utbildar även leverantörer i att använda en 
mindre mängd vatten och kemikalier som tidigare nämnts.  
 
Polarn O. Pyret skriver att de arbetar aktivt med produkternas livscykel, det vill säga från 
råmaterial till avfall. Att produkterna är av bra kvalitet och långvarig användning är därmed 
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viktigt för företaget, vilket visas genom bland annat deras “köp och sälj” webbshop, där 
klubbmedlemmar kan återanvända begagnade kläder. För att säkerställa produktens kvalitet görs 
regelbundna stickprovskontroller och andra tester, bland annat “wear test” där personer får i 
uppdrag att bära kläderna i vardagen för ytterligare utvärdering. 
 
Företaget skriver även att de har ständig kontakt med sina intressenter och värdesätter en nära 
relation till dessa för att utbyta information och utvecklas. Även samarbeten med flera 
organisationer och projekt sker fortlöpande, till största del gällande vatten och 
kemikaliehantering men även för att hållas uppdaterade med ny information och senaste 
forskning. Några projekt som görs är att de säljer armband och mjukisdjur till förmån för World 
Childhood Foundation.  
 
Vidare i redovisningen går det att utläsa att företaget även utanför produktionen tar hänsyn till 
miljöpåverkan när det kommer till nya butiker, kontor och ombyggnationer. Valet av belysning 
och material, samt avfallshantering och energieffektivisering görs i största möjliga mån.  
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel förs en diskussion gällande kopplingen mellan de empiriska data som samlats in 
via företagens hållbarhetsredovisningar och de befintliga teorier samt modeller som tagits fram 
för studien. Analysen ska sedan leda till att besvara uppsatsens frågeställningar för att sedan se 
en slutsats växa fram.    
 

5.1 Krav på leverantörer 
I studien framhäver samtliga företag i sina redovisningar att de investerar i hållbara leverantörer 
genom att de ställer krav på och utför utvärderingar av dem. Enligt Grankvist (2009) ska företag 
redovisa sitt CSR-arbete i enlighet med TBL-modellen, gällande ekonomiska, miljömässiga och 
sociala ansvarstaganden för att lyfta andra viktiga delar än endast det finansiella resultatet. Enligt 
redovisningarna skriver företagen att de använder sig av en uppförandekod i samarbete med 
organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative), en avvikande faktor här är att 
KappAhl har upprättat sin egen uppförandekod, för att ställa krav på leverantörskedjan. Genom 
att företagen ställer krav på resursanvändning och miljöpåverkan hos leverantörerna, speglar 
detta det miljömässiga ansvarstagande som Grankvist beskriver. Att de även ställer krav gällande 
bland annat barnarbete, diskriminering samt löner, speglar det sociala ansvarstagandet. Enligt 
Carrolls Pyramid (1991) ska företag ta ett etiskt ansvar genom att undvika att orsaka skada i 
samhället och istället göra vad som anses vara moraliskt rätt och riktigt, vilket samtliga företag 
skriver att de gör genom att de ställer krav på sina leverantörer och följer upp, för att utvärdera 
och säkerställa goda förhållanden i leverantörskedjan. Vidare står det i redovisningarna att Gina 
Tricot, KappAhl och MQ har minskat antalet leverantörer, vilket kan kopplas till det sociala 
ansvarstagandet som Grankvist (2009) beskriver, eftersom en nära relation till leverantörerna ger 
en möjlighet till större överblick och kontroll att leverantören uppfyller de krav som ställs.   

5.2 Produktionen 
Carrolls Pyramids (1991) grundläggande ansvar är det ekonomiska, vilket inte bara handlar om 
att företagen ska vinstmaximera utan även att företagen ska tillhandahålla konsumenter med de 
varor som efterfrågas av samhället. Samtliga företag skriver i sina redovisningar att deras kunder 
och andra intressenter har krav på och förväntar sig att deras produkter består av hållbara 
material, vilket medför att företagen strävar efter detta och då tar ett ekonomiskt ansvar. Ett 
miljömässigt- och socialt ansvar så som Grankvist (2009) beskriver, tas av samtliga företag enligt 
deras redovisningar, genom att de genomför stickprovskontroller och andra tester hos sina 
leverantörer. Detta görs för att säkerställa att inga farliga kemikalier används, som i sin tur kan 
skada människa och miljö, vilka i det här fallet är arbetare i produktionen och konsumenter. 
Dessa kontroller görs frivilligt av samtliga företag, vilka därmed tar ett etiskt ansvar enligt 
Carrolls Pyramid, genom att uppfylla de förväntningar som företag har utifrån sina intressenter, 
samtidigt som de tar ett juridiskt ansvar enligt Carrolls Pyramid, genom att följa de lagar och 
regler som finns gällande produktionen.  
 
Enligt MQ och Polarn O. Pyrets redovisningar arbetar de efter en djurrättspolicy. Gina Tricot 
skriver även att de tar stor hänsyn till djurens rätt, men redogör inte för någon specifik policy. Att 
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ta hänsyn och bevara den biologiska mångfald kan kopplas till det miljömässiga ansvaret som 
Grankvist beskriver. Dessutom tas ett etiskt ansvar, enligt Carrolls Pyramid, av företagen 
gällande djurens rättigheter och välbefinnande i produktionen, eftersom företagens intressenter 
förväntar sig detta av dem. Samtliga företag framhäver även i sina redovisningar att de investerar 
mycket i att utbilda sina anställda i hållbarhetsfrågor, vilket visar att samtliga företag tar ett 
socialt och miljömässigt ansvar enligt Grankvist. Alla företagen, förutom Björn Borg, utbildar 
även sin leverantörskedja i minskad resursanvändning i produktionen, bland annat hållbar 
bomullsodling enligt BCI:s (Better Cotton Initiative) riktlinjer. Jordbrukarna får ta del av 
information gällande minskning av vattenmängd, kemikalier samt gödningsmedel. Genom detta 
kan jordbrukaren erhålla en högre lönsamhet och en lägre exponering av farliga ämnen i 
produktionen, vilket speglar både ett miljömässigt och socialt ansvar enligt Grankvist, men även 
Carrolls Pyramid via det ekonomiska och etiska ansvaret, eftersom intressenter förväntar sig 
hållbara material av företagen.  
 
Enligt Grankvist ska företag ta ett miljömässigt ansvar genom att driva företaget på ett sätt som 
inte äventyrar jorden och dess naturresurser, ett sätt för att säkerställa detta är genom återvinning 
och återanvändning av kläder. I samtliga redovisningar skriver företagen att de återanvänder och 
återvinner kläder genom olika aktiviteter. Björn Borgs utmärker sig med sin kampanj där de 
uppmanade kunder att lämna in kläder i utbyte mot ett rabatterbjudande, för att sedan skänkas till 
välgörenhet. Denna frivilliga aktivitet speglar även ett filantropiskt ansvar utifrån Carrolls 
Pyramid, där företaget utför aktiviteter som är frivilliga och styrda av företagets önskan att 
ytterligare engagera sig i samhället utan lagar, krav eller förväntningar. Även Polarn O. Pyret 
utmärker sig genom att erbjuda sina kunder möjligheten att sälja vidare sina begagnade kläder 
genom deras “köp och sälj” webbshop, där även här en koppling till filantropiskt ansvar kan ses. 
 
Enligt Karlsson (2006) kan företag komma undan med nästan vad som helst, så länge ett aktivt 
CSR-arbete bedrivs och kan hänvisas till. Vad samtliga företag framhäver i sina 
hållbarhetsredovisningar är endast av positiv karaktär gällande verksamheten och samarbetet med 
externa parter.  

5.3 Intressenter 
Utifrån samtliga företags redovisningar i studien kan en tydlig koppling ses mellan företagen och 
deras intressenter, där företagen försöker nå ut till dessa genom ett aktivt CSR-arbete. Kunder 
och anställda ses som de viktigaste intressenterna av samtliga företag, för att säkerställa deras 
nöjdhet och att företaget uppfyller de förväntningar som finns. Enligt Grafström et al. (2008) 
kategoriseras företagets intressenter i primära och sekundära i den så kallade Intressentmodellen 
som upprättats av Freeman (1984), där kunder och anställda ses som primära för att dessa är 
nödvändiga för företagets överlevnad och bör därför läggas större fokus vid. Utan kunder och 
anställda överlever inte företaget på lång sikt.  
 
Leverantörer och intresseorganisationer har alla företag, förutom Björn Borg, benämnt som sina 
intressenter. Dock bör leverantörer enligt Grafström et al. även ses som primära, eftersom 
leverantörer är en stor del av produktionsprocessen och har därmed stor betydelse gällande deras 
krav på miljö och arbetsförhållanden. Freeman markerar även leverantörernas direkta påverkan, 
genom att ett företag med dåliga leverantörsförhållanden, riskerar att få dåligt rykte och 
avgörande konsekvenser på grund av dagens yttre förväntningar och krav. 
Intresseorganisationerna däremot är enligt Grafström et al. sekundära intressenter i 
Intressentmodellen (1984), eftersom dessa kan skapa opinion och därmed vara positiva eller 
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negativa gentemot företaget. Att företagen lägger stort fokus på dessa är viktigt, eftersom vissa 
sekundära intressenter kan enligt Grafström et al. ha en stor indirekt påverkan på företaget. 
 
Utifrån företagens redovisningar går det även att utläsa fler intressenter som anses vara viktiga, 
exempel på sådana är myndigheter, studenter och media. Det läggs olika stor vikt vid 
intressenterna och arbetet mot dessa utförs inte på samma sätt. Myndigheter ses enligt Grafström 
et al. som sekundära intressenter och har ingen direkt påverkan på företaget, utan genom att följa 
den lagstiftning som myndigheter tar fram och hålla sig uppdaterade gällande nya 
förhållningsregler, tar företagen hänsyn till det juridiska ansvaret i Carrolls Pyramid (1991). 
Endast Björn Borg och Polarn O. Pyret framhäver myndigheter bland sina intressenter. Gina 
Tricot, KappAhl samt Polarn O. Pyret listar studenter som sina intressenter, för att få in 
praktikanter och ny kompetens gällande hållbarhet och därmed utvecklas, vilka enligt Grafström 
et al. har en indirekt påverkan på företaget och därmed ses som en sekundär intressent. Gällande 
media har endast Björn Borg uppgett dessa som sin intressent. Media är enligt Grafström et al. en 
klurig intressent att hantera i Intressentmodellen, eftersom de kategoriseras som en sekundär 
intressent och påverkar företag indirekt. Denna indirekta påverkan kan dock enligt Grafström et 
al. ha en direkt påverkan på företag om felaktig eller negativ information hamnar i fel händer. All 
publicitet behöver inte alltid vara dålig, men media är en av de intressenter som företag bör ha 
stort fokus vid. Att Björn Borg uppger dessa som sina intressenter kan ses som en 
konkurrensfördel så som Löhman och Steinholtz (2003) beskriver, för att de visar att de har en 
förståelse och är medvetna om intressenternas roll i samhället.  
 
Gällande företagens intressenter, framgår det tydligt vilka intressenter respektive företag kartlagt 
och hur de arbetar mot dessa i respektive hållbarhetsredovisning. Här kan likheter med 
Intressentmodellen av Freeman ses, genom att företagen bland annat kartlägger sina intressenter, 
samt att de agerar frivilligt för att tillfredsställda behoven hos de viktigaste intressenterna och 
skapa goda relationer till dessa. Detta görs enligt Freeman utan några direkta krav eller negativ 
påtryckning utifrån. Dock ser samtliga företag ändå detta som ett måste för att vara i fas och 
uppfylla de förväntningar som samhället har på företag för att hålla sig kvar på marknaden som 
Morsing och Beckmann (2006) beskriver, vilket görs genom ett etiskt ansvarstagande enligt 
Carrolls Pyramid. Tullberg (2005) argumenterar för att CSR-arbete görs för att företags 
intressenter förväntar sig det av dem, istället för i syfte att förbättra sitt egna företag. Vilket visar 
på vilken stark påverkan intressenter kan ha på företag. Även Jenkins (2006) säger att ansvar som 
går utanför vad som är lagstadgat kan sägas vara avgörande för företag och deras överlevnad.  

5.4 Drivkrafter för CSR-arbete 
Samtliga företag i studien arbetar dagligen med att investera i hållbara material, leverantörer, 
utbildningar, medlemskap, kampanjer och annat för att hålla sig kvar på marknaden och möta de 
krav och förväntningar som ställs idag inom CSR, vilket även enligt Morsing och Beckmann 
(2006) sägs vara avgörande. Utifrån samtliga företags redovisningar kan ett samband ses mellan 
företagens olika drivkrafter för CSR-arbete. Samtliga företag trycker på att den största drivkraften 
ligger hos intressenterna och deras medvetenhet gällande miljöansvar och arbetsförhållanden. Att 
kunder, konsumenter, anställda och andra intressenter är så pass välinformerade idag gällande 
ämnet, skapas stora förväntningar och krav mot företag angående hållbarhet i deras produktion 
och på arbetsplatsen, likt Borglund et al. (2009) beskriver gällande de vanligaste drivkrafterna 
bakom CSR-arbeten i Sverige.  
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MQ skriver att ytterligare en drivkraft för deras CSR-arbete är att de vill att deras kunder ska 
känna sig trygga med deras produkter, att de är producerade på ett ansvarsfullt sätt, vilket 
Borglund et al. skriver gällande att krav från kunder kan vara en viktig drivkraft för företag. Även 
denna drivkraft hos MQ speglar ett etiskt ansvarstagande enligt Carrolls Pyramid (1991), 
eftersom det görs frivilligt. KappAhl skriver att en ytterligare drivkraft för deras CSR-arbete är 
att de själva får ta del av arbetets resultat, genom att det gynnar företaget i bra publicitet och 
skapar konkurrensfördelar gentemot andra klädföretag som inte arbetar lika aktivt inom ämnet. 
Detta beskriver Grankvist (2009), att företag som arbetar med exempelvis förbättring av 
arbetsförhållanden och produktionen, skapar konkurrensfördelar gentemot andra företag vilka 
inte adresserar ämnet. Polarn O. Pyret markerar att de ytterligare drivs av att ständigt utveckla sitt 
CSR-arbete i takt med att lagstiftningar, standarder, policys och andra krav förändras. Denna 
drivkraft kan kopplas till att företaget arbetar efter ett juridiskt ansvar enligt Carrolls Pyramid, 
gällande att följa och arbeta aktivt med de lagar och regler som finns och tillkommer, även ett 
etiskt ansvarstagande kan ses gällande det som inte är lagstadgat, men ändå förväntas av 
företagen. 
 
Samtliga företag redogör för sina drivkrafter bakom sitt CSR-arbete på olika sätt, det kan trots 
detta ses likheter mellan drivkrafterna och sammanfattningsvis drivs företagen utifrån deras 
intressenters förväntningar och krav på dem. Dessa drivkrafter som företagen redogör för kan 
kopplas till Borglund et al. och de drivkrafter vilka ofta anses ligga bakom svenska företags 
arbete med CSR.    
 
Borglund et al. skriver att, enligt Sveriges finansanalytiker kan ett aktivt CSR-arbete generera ett 
ekonomiskt värde på flera olika sätt. Det stärker företagets varumärke, vilket företagen använder 
som konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter på marknaden. Samtidigt som nya 
investerare med etisk placeringsagenda är mer benägna att satsa kapital i företaget, vilket därmed 
gör aktien mer attraktiv. Detta bör därför även vara en bakomliggande drivkraft för samtliga 
företag, vilket inte redovisas ut mot intressenter. Vinstdrivande aspekter, som företag inte redogör 
för ut mot sina intressenter, ses som en självklarhet, eftersom företag enligt Carroll och 
Buchholtz (2006) samt Friedman (2007) anser att företag endast ägnar sig åt att maximera 
företagets vinst. 
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6 Slutsats 
 
 
I detta kapitel presenterar författarna de slutsatser som uppsatsens analysdelar har kommit fram 
till efter att teorier har ställts mot empiri. Syftet med studien är att skapa en större förståelse 
kring begreppet CSR och granska vilka drivkrafter som kan ligga bakom företagens CSR-arbete, 
samt att beskriva hur svenska klädföretag, kan ta hänsyn till begreppet vid investeringar. Kapitlet 
avslutas sedan med tankar angående vidare forskning 
 
 
I uppsatsens första kapitel presenterades den frågeställning som studiens syfte har varit att 
besvara. Frågeställningarna redovisas återigen nedan för att läsaren enklare ska kunna koppla an 
till och sätta sig in i vad uppsatsen besvarar.  

6.1 Svar på frågeställningar 
1. Vilka drivkrafter kan ligga bakom det CSR-arbetet som görs av svenska klädföretag? 

Enligt samtliga företag i studien finns en likhet mellan svenska klädföretag och deras drivkrafter. 
Företag drivs utifrån deras intressenters förväntningar och krav på dem gällande CSR.  
 
2. Hur tar dessa företag hänsyn till CSR vid investeringar? 

Vid investeringar av leverantörer tar företagen hänsyn till CSR genom att ställa höga krav i 
enlighet med företagens uppförandekoder på produktionen och arbetsförhållanden i 
leverantörskedjan. Företagen tar även hänsyn genom att investera i att utbilda personalen i 
produktionen inom hållbarhet och resursanvändning, samtidigt som det vid en investering av nya 
material ligger ett stort fokus vid att kläder som tillverkas och säljs, ska vara av hållbara material 
och säkerställda med hjälp av kontroller och tester innan de kommer ut på marknaden.  

6.2 Diskussion 
Studiens frågeställningar har besvarats utifrån det empirisk data som samlats in från företagens 
hållbarhetsredovisningar, som sedan ställts mot valda teoretiska modeller. Företagen tillämpar 
teoretiska modeller, utifrån vad som går att utläsa i empirin, utan att faktiskt nämna modellerna 
eller de teoretiska begreppen. Utifrån teorier, gällande vilka drivkrafter som ligger bakom 
företagens CSR-arbete, kunde vi som författare även se ett samband mellan teori och praktik. 
Samtliga företag redogör för sina drivkrafter i redovisningarna, där alla beskriver liknande 
drivkrafter, vilka även tas upp och styrks i teorin. Gällande hur företag tar hänsyn till CSR, 
grundas slutsatsen istället utifrån en jämförelse mellan de valda företagen och därmed 
sammanställt vilka områden och aktiviteter som flest företag arbetat aktivt med enligt 
hållbarhetsredovisningarna.  
 
Genom att företagen själva sammanställer och redogör för sitt eget hållbarhetsarbete, framgår det 
endast information av positiv karaktär i hållbarhetsredovisningarna. Därför kan ingen hänsyn tas 
till vad de inte gör eller vad de gör mindre bra. Företagen skymmer sin negativa påverkan genom 
att endast framhäva sitt positiva CSR-arbete. 
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KappAhl avviker i studien gällande att de har en egen uppförandekod när de ställer krav på 
leverantörskedjan, jämfört med resterande fyra företag som utgår ifrån BSCI:s (Business Social 
Compliance Initiative) riktlinjer. Anledningen till varför KappAhl har valt att ha en egen 
framkommer inte i redovisningen och som intressent kan det vara enklare att förlita sig på ett 
företag som utgår ifrån krav och kriterier som är godkända enligt BSCI. Eftersom denna 
organisation är ett internationellt initiativ, vilket baserar sin uppförandekod efter bland annat 
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter. Uppfyller KappAhls egna upprättade 
uppförandekods verkligen de krav som ställs från samhället när inga tydliga föreskrifter finns? 
Vad som kan utläsas ur hållbarhetsredovisningens information har KappAhl en välutformad 
uppförandekod, vilken innefattar väldigt lika krav och områden som BSCI:s, dock är det svårt att 
jämföra om dessa krav är likvärdiga eller mer/mindre strikta.  
 
Något som överraskande vid insamling av empirin var att Björn Borg inte är medlem i 
organisationen BCI (Better Cotton Initiative) gällande hållbar bomullsodling eller att de inte 
verkar arbeta speciellt mycket med denna del i produktionen. Björn Borgs sortiment består till 
stor del av bomull, vilket därmed bör läggas större vikt vid att ha och framhäva hållbara material 
i produkterna. Däremot utmärkte sig Björn Borg genom att ge kunder som lämnat in gamla kläder 
ett rabatterbjudande att använda i butiken. Detta anses vara en bra strategi för att kläder inte ska 
slängas och istället då återanvändas eller återvinnas. En löpande insamling på detta vis bör fler 
företag arbeta med, eftersom det gynnar både miljön genom att förlänga produktens livscykel, 
samt människor som kan ta del av klädernas andrahandsvärde, samtidigt som kunden själv får 
ersättning för gärningen. 
 
Inledningsvis i denna studie såg vi som författare media som en viktig intressent utifrån tidigare 
kunskaper och teorier, vilka företag bör ta hänsyn till på grund av deras stora indirekta påverkan 
på företaget. Detta synsätt motbevisades till stor del under arbetets gång, då endast Björn Borg 
nämner dessa som en viktig intressent i sin hållbarhetsredovisning. Att Björn Borg angiver media 
som sin intressent anses vara en fördel, eftersom de visar utåt att de är medvetna om intressentens 
stora påverkan på företaget och att de har fokus och arbetar mot dessa.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har en undersökning gjorts på svenska klädföretag, vilket hade varit intressant att 
bredda. Ett förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie där en jämförelse görs mellan 
svenska och utländska klädföretag, eftersom olika länder kan ha annorlunda synsätt och 
förhållanden gällande människor och miljö.  
   
Denna studie är en omfattande undersökning om svenska klädföretags CSR-arbete. Ett annat 
förslag på fortsatt forskning kan vara att studera ett visst område mer ingående, exempelvis 
produktionskedjan. Här skulle det även vara intressant att studera ett visst klädesplaggs livscykel, 
det vill säga från varans tillverkning till att den är förbrukad. Detta för att kontrollera 
produktionens steg och vad som egentligen händer med kläder efter dem lämnat företaget, 
gällande hållbarhet, återanvändning och återvinning. 
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