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Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för hur företags 

inköpsavdelningar påverkas av och arbetar med företagens övergripande riktlinjer 

och målsättningar inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Syftet är vidare att 

titta på hur dessa riktlinjer och målsättningar översätts till konkreta krav för 

inköpsavdelningen att arbeta utifrån och även hur dessa krav följs upp. 

Metod: Studien är en jämförande fallstudie genomförd med en kvalitativ 

forskningsdesign. Ansatsen är abduktiv och insamlandet av teori och empiri har skett 

parallellt.  

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen består i huvudsak av två 

ämnesområden; Corporate Social Responsibility (CSR) och Inköp. I teoridelen 

förklaras även hur dessa två ämnen påverkar och samspelar med varandra.  

Empiri: Empirin har samlats in från två fallföretag inom textilindustrin. 

Insamlingen har skett dels genom officiella dokument och dels genom intervjuer.  

Resultat: Resultatet av studien är att fallföretagens inköpsavdelningar i hög grad 

påverkas av CSR-arbetet, då fler faktorer än endast pris måste beaktas i 

inköpsbesluten. Vem som påverkas och i vilken utsträckning beror mycket på hur 

inköpsavdelningen är organiserad. Mål och riktlinjer för CSR översätts både till 

konkreta krav och till incitament för inköpsavdelningen och leverantörerna.  

  



 
 



 
 

Abstract 

Title: Sustainable purchasing- A study in how purchasing functions are affected by 

CSR 
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Purpose: The purpose of this study is to form an understanding of how corporate 

purchasing departments are affected by and dealing with the overall corporate 

guidelines and goals according to social and environmental responsibility. Further, 

the purpose is to observe how these guidelines and goals are translated to actual 

requirements for the purchasing department to deal with and also how the fulfilment 

of these requirements are monitored. 

Methodology: The study is a comparative case study performed with a qualitative 

research design. It has been an abductive research approach where the collection of 

theory and data has been accompanied.  

Theoretical perspective: The theoretical perspective mainly consists of two topics; 

Corporate Social Responsibility (CSR) and Purchasing. It is also explained how these 

two fields are affected by and interact each with other.  

Empirical foundation: The empirics have been collected by interviews and from 

official documents.  

Conclusions: Based on this study, the case companies’ purchasing departments are 

indeed affected by the CSR-work, because more aspects than the mere price must be 

considered in the purchasing process and decisions. Who and to what extent depends 

on how the purchasing departments are organized. Goals and guidelines in CSR are 

translated to both specified requirements and incentives for the purchasing 

departments and the suppliers.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till problematiken som ligger till grund för 

denna uppsats. Bakgrunden följs av avgränsningar och uppsatsens syfte samt även 

de frågeställningar som syftet hoppas kunna besvara. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete är det växande intresset i samhället för socialt och 

miljömässigt ansvarstagande i företag. Denna uppmärksamhet har lett till höga 

förväntningar och hårda krav på företags verksamheter (Brytting, 2005). Många 

företag förväntas idag inte bara vara ansvariga inom det egna företagets gränser utan 

för hela den försörjningskedja de ingår i (Müller, 2008). Detta förlängda ansvar bör 

rimligen påverka företags inköpsavdelningar då det är inom inköp beslut gällande 

leverantörer görs. Då företags ansvarstagande fortfarande är en växande fråga och ett 

område som ständigt utvecklas finnas det ett intresse av att studera hur inköp och 

Supply Chain Management påverkas av företags arbete med Coroprate Social 

Responsibility. 

1.2 Problemdiskussion 

Corporate Social Resposibility, CSR, är idag en fråga som är högt prioriterad i många 

organisationer (Van Weele, 2010). CSR handlar om företags samhällsansvar och är 

ett brett begrepp med många definitioner. Enkelt förklarat handlar CSR om 

ansvarstagande i samhällssociala och miljömässiga frågor (Van Weele, 2010).  

Anledningen till att CSR idag får stor uppmärksamhet är att samhället förväntar sig 

och kräver att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället. 

Transparensen i organisationer ökar och media uppmärksammar ständigt 

organisationers bristfälliga ansvarstagande. Under den tid detta arbete pågick fick 

bland annat flera svenska klädkedjor kritik i media för att de inte arbetar tillräckligt 

hårt för att uppnå högre löner för arbetstagare hos deras leverantörer i bland annat 

Bangladesh (Svenska Dagbladet, 2014).     

I takt med att aktörer i samhället, så som konsumenter, regering och media ställer 

hårda krav väljer företag att prioritera ansvarstagande högt inom organisationen och 
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även att kommunicera detta arbete utåt. Påtryckningarna om ansvarstagande 

kommer från många håll samtidigt och internet är med stor sannolikhet en av flera 

anledningar till uppmärksamheten kring CSR. Idag har alla tillgång till datorer och 

nyheter når ut både snabbt och globalt. Inget företag vill bli uthängt och riskera att 

aktieägare och konsumenter vänder dem ryggen. 

Supply Chain Management, handlar om hur organisationer styr sitt materialflöde. 

Företag som arbetar med Supply Chain Management strävar efter att optimera 

materialflödet genom hela försörjningskedjan. Från första leverantören fram till 

slutkunden (Van Weele, 2010). För att optimera materialflödet genom värdekedjan är 

samarbete och fungerande relationer till leverantörer en nyckelfaktor (Van Weele, 

2010). Då företag idag hålls ansvariga inte bara för sin egen organisation utan för sin 

försörjningskedja, blir även leverantörers ansvarstagande en viktig del av företagets 

eget CSR-arbete. På så vis påverkas inköpsenheten av ett företags CSR-arbete, då det 

främst är där relationen till leverantörer finns.  

CSR handlar om ansvarstagande, Supply Chain Management handlar om styrning av 

försörjningskedjan och inköp handlar om det som anskaffas i företag. 

Inköpsavdelningens arbetsuppgifter ser olika ut för olika företag. CSR-arbetet ser 

även det olika ut för olika företag. Men i de flesta företag som arbetar med 

samhällsansvar och hållbarhetsfrågor kommer inköpsavdelningen att påverkas av de 

målsättningar och riktlinjer som finns för CSR-arbetet. Vilka leverantörer ska 

företaget arbeta tillsammans med? Vilka krav ska ställas på leverantörer utifrån 

företagets CSR målsättning och hur ska dessa krav följas upp? Dessa frågor är 

exempel på hur inköp påverkas av ett företags CSR arbete. 

Den här studien kommer att undersöka hur inköpsavdelningar arbetar med just de 

riktlinjer och målsättningar inom socialt och miljömässigt ansvarstagande som finns 

övergripande i företaget. 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie avser inte att söka en definition på CSR. Den avser heller inte att göra 

en värdering av företags arbete kring samhällsansvar. Studien är avgränsad till att 

endast studera företag inom textilindustrin. 
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1.4 Syfte  

Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för hur företags 

inköpsavdelningar påverkas av och arbetar med företagens övergripande riktlinjer 

och målsättningar inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Syftet är vidare att 

titta på hur dessa riktlinjer och målsättningar översätts till konkreta krav för 

inköpsavdelningen att arbeta utifrån och även hur dessa krav följs upp. 

1.5 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har legat till grund för syftet: 

 

Vilka riktlinjer och målsättningar har företagen i studien för CSR? 

Hur överförs dessa målsättningar till inköpsavdelningarna? 

Hur arbetar inköpsavdelningarna praktiskt med dessa målsättningar? 
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2 Metod  

I detta avsnitt kommer den metod som använts under uppsatsen att presenteras. 

Målet med metoddelen är att visa på kvaliteten av studien och lyfta fram både 

styrkor och svagheter som metoden resulterat i.   

2.1 Jämförande fallstudie 

En fallstudie syftar till att djupgående studera ett enda fall. Vad som menas med ”ett 

fall” kan vara mycket. Ofta studerar man exempelvis ett företag, en plats eller en 

person. Men en fallstudie kan även innefatta flera fall tillsammans för att studera en 

företeelse (Bryman & Bell, 2013). Komparativa, eller jämförande, studier är vanligt 

inom både kvantitativ och kvalitativ forskning. I jämförande studier används samma 

metod för att studera två eller flera fall (Bryman & Bell, 2013).  

I denna studie kommer två fallföretag att studeras för att undersöka ett gemensamt 

tema. Metoden kommer vara snarlik för båda företagen. Företagen kommer sedan att 

jämföras för att djupgående studera ett specifikt ämne. Då studien är fallstudier av 

två olika företag med samma metod för att djupgående studera ett specifikt ämne blir 

forskningsdesignen en blandning av fallstudie och jämförande studie.   

2.2 Forskningsdesign och ansats 

I denna studie har en kvalitativ metod använts. Metoden för studien och insamlandet 

av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer och genom studerande av dokument. 

Inom forskningsdesign skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsdesign. Enkelt förklarat ligger skillnaden i att kvantitativ forskning handlar 

om att testa befintlig teori genom kvantifierbar datainsamling medan kvalitativ 

forskning fokuserar på ord snarare än siffror och genererar ofta ny teori (Bryman & 

Bell, 2013). Även om litteratur ofta skiljer mellan dessa två forskningsdesigner är det 

viktigt att påpeka att gränsen mellan dem inte alltid är självklar. Kvalitativ forskning 

kan innehålla delar av kvantitativ forskning och vice versa (Bryman & Bell, 2013).  

Definitionen av kvalitativ forskning är något splittrad i litteraturen. Bryman & Bell 

(2013) menar att detta framförallt beror på två orsaker. För det första innefattar 

kvalitativ forskning flera olika typer av metoder och för det andra kan förhållandet 
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mellan teori och empiri tolkas på flera olika sätt. På grund av detta kommer fokus i 

detta metodavsnitt att syfta till att förklara den metod som använts snarare än 

placera den under forskningsmetodiska begrepp.  

Studien baserar sig på en abduktiv, eller iterativ som det även kallas, ansats. 

Abduktion är en blandning av induktion och deduktion. Ansatsen beskriver 

förhållandet mellan teori och empiri. Ofta kopplas kvalitativa studier samman med 

en induktiv ansats där observationer genererar teori, medan en kvantitativ forskning 

kopplas till en deduktiv ansats där en befintlig teori prövas (Bryman & Bell, 2013). I 

denna studie har insamlandet av teori och empiri skett parallellt och ansatsen är 

därmed abduktiv. Studien grundar sig på redan existerande teori, men 

förhoppningen är att kunna bidra ytterligare till teorin. 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa metod som har använts i studien är kvalitativa intervjuer och 

studerande av dokument. Det finns framförallt två typer av kvalitativa 

intervjuformer; ostrukturerade - och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade 

intervjuer liknar ett samtal, där intervjuobjektet exempelvis får ett ämne att prata 

med intervjuaren om. Vid semistrukturerade intervjuer har ofta intervjuaren en 

intervjumall med teman och frågor som ska tas upp (Bryman & Bell, 2013). Vid 

flerfallstudier menar Bryman & Bell (2013) att det underlättar att ha en intervjumall 

för att kunna jämföra fallen med varandra.  

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Detta val grundar sig i att 

detta är en jämförande studie med flera fallföretag. För att dessa intervjuer och 

företag ska kunna jämföras med varandra är det viktigt att intervjuerna berör samma 

ämnen. Utrymme för följdfrågor har dock funnits och ställts vid behov, därmed har 

inte intervjuerna varit av renodlad strukturerad form.  

En av intervjuerna genomfördes över telefon och den andra över mejl. Det finns både 

för och nackdelar med att genomföra intervjuer över telefon och mejl. Det finns flera 

anledningar till att just telefon- och mejlintervju användes för studien. Dels fanns 

preferenser hos intervjuobjekten och dels så berodde det på geografiska avstånd. 

De främsta fördelarna med intervjuer över telefon och mejl är att det är billigare och 

ofta tar kortare tid. Bryman & Bell (2005) menar även att det ofta är lättare att 
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hantera intervjun om den sker över telefon än när den sker ansikte mot ansikte. 

Dessutom kan en personintervju leda till att intervjuobjektet påverkas av intervjuaren 

och kan i vissa fall omedvetet svara på ett sätt som de tror att intervjuaren vill. Den 

distans som telefon- och mejlintervjuer medför leder till att risken för att 

intervjuobjektet påverkas av intervjuaren i sina svar minskar (Bryman & Bell, 2005). 

Men det finns även stora nackdelar med att genomföra intervjuer över telefon och 

mejl. Framförallt så ser inte den som intervjuar intervjuobjektet. Det betyder att inte 

intervjuaren inte kan se intervjuobjektets ansiktsuttryck. I intervjuer av detta slag är 

det en stor nackdel eftersom intervjuaren inte genom ansiktsyttryck kan läsa av t.ex 

osäkerhet eller undran gällande en fråga. Andra nackdelar är att det finns en större 

osäkerhet kring att den som blir intervjuad faktiskt är den som han eller hon utger sig 

för att vara. Dessutom kan inte intervjuaren lika enkelt förklara frågeställningar 

genom exempelvis bilder eller diagram (Bryman & Bell, 2005). 

I den här studien befann sig respondenterna på långt avstånd från intervjuaren 

därför valdes intervju på distans. Den här studien handlar om CSR och miljö är en 

viktig del av många företags CSR-arbete. Under arbetets gång har författaren försökt 

att själv vara CSR-medveten i sitt arbete. Transporter är en belastning för miljön och i 

en studie som handlar om företags CSR-arbete tyckte författaren inte att det var 

försvarbart att resa i över sex timmar för att genomföra intervjuer på ca en timme 

vardera. Båda de företag som intervjuades beskriver dessutom i sitt CSR-arbete att de 

försöker att minska på persontransporter genom att exempelvis genomföra 

telefonkonferenser där det är möjligt. Författaren valde med grund i detta att 

genomföra intervjuerna över telefon. Det var från en början inte meningen att en av 

intervjuerna skulle ske över mejl, men på grund av brist på tid blev det i slutändan så. 

För att minska nackdelarna av att intervjuerna över telefon och mejl var intervjuaren 

noga med att i början på intervjuerna förklara för intervjuobjekten att om de inte 

förstår eller undrar över en fråga är det viktigt att de säger till. Även när intervjuaren 

kände att respondenten kanske inte förstått frågan så försökte intervjuaren att 

förklara frågan tydligare. 

2.4 Insamling av empiri från dokument  

En stor del av insamlingen av empiri i denna studie har varit från företagens egna 

dokument. Båda fallföretagen har haft uttömmande information och dokument kring 
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deras CSR arbete på företagens respektive hemsida. Innan intervjuerna genomförts 

har författaren noggrant satt sig in i den information och de dokument som funnits 

tillgängliga för allmänheten. Detta dels av respekt gentemot företagen, det finns 

ingen anledning att ta upp intervjuobjektens tid med frågor vars svar redan finns 

tillgängliga. Men den största anledningen till att officiella dokument studerats innan 

själva genomförandet av intervjuerna har varit att få ut mer av själva intervjuerna och 

kunna lägga fokus på de teman som inte berörs av det officiella materialet som finns 

till förfogande på företagens hemsidor. En nackdel med detta är dock att även om 

båda fallföretagen har haft mycket och uttömmande information om sitt CSR-arbete 

så skiljer sig den informationen de förmedlar en del vilket lett till att intervjuerna haft 

lite olika fokus. Detta strider mot vad som rekommenderas vid jämförande studier 

där metoden bör vara densamma.  

John Scott (se Bryman & Bell 2005) presenterar fyra kriterier som kan användas för 

att bedöma kvaliteten av de dokument som studeras. Det första kriteriet som bör 

beaktas är dokumentets autenticitet, det vill säga om materialet är äkta och har ett 

tydligt ursprung. Det andra kriteriet är dokumentets trovärdighet, det vill säga att 

materialet inte innehåller fel eller försköningar. Det tredje kriteriet är dokumentets 

representativitet, det vill säga om dokumentet ser ut som andra dokument i samma 

kategori brukar göra. Det sista kriteriet handlar om dokumentets meningsfullhet, det 

vill säga om materialet går att förstå för läsaren (Bryman & Bell, 2005). 

De dokument som använts anser författaren vara av hög kvalitet. Autenticiteten är 

hög då informationen är publicerade på företagens officiella hemsidor och det finns 

kontaktuppgifter i anslutning till informationen. Författaren upplever även att 

trovärdigheten av informationen som förmedlas är hög, även brister i företagens 

arbete lyfts fram. Men det finns svårigheter att bedöma trovärdigheten av 

dokumenten. Inget företag vill framställa sig i dålig dager, och det finns en stor risk 

att företagen slätar över en del av de brister som finns i deras CSR-arbete. Även 

dokumentens representativitet är hög. Här har författaren valt att endast jämföra 

fallföretagen med andra företag i samma bransch. De flesta rapporterar sitt CSR-

arbete på deras hemsida eller genom att länka till någon form av hållbarhetsrapport. 

Författaren upplever dock att de fallföretag som använts i studien i förhållande till 

varandra har ungefär lika omfattande information men möjligtvis mer än andra 

företag i samma bransch i Sverige. Om företagen jämförs med företag inom andra 
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branscher är informationen som förmedlas kring företagens CSR-arbete omfattande. 

Även det sista kriteriet, meningsfullhet, bedömer författaren vara högt. De dokument 

som studerats är offentliga dokument som är anpassade för alla företagens 

intressenter och är lätta att förstå.      

De dokument som studerats är i elektronisk form och informationen har förmedlats 

på fallföretagens hemsidor. Ett problem med detta är att hemsidor ständigt 

uppdateras. Författaren har därmed varit noga med att skriva ut alla elektroniska 

källor som använts i uppsatsen för att kunna styrka empirin.  

2.5 Val av fallföretag och intervjuobjekt 

Val av fallföretag är gjort med ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval betyder att 

fallföretag som deltagit i studien valts efter tillgänglighet (Alvehus, 2013). Det finns 

både för och nackdelar med att använda sig av bekvämlighetsurval. Fördelen med 

urvalsmetoden är att den är enkel. Den största nackdelen är att resultaten blir svåra 

att generalisera eftersom urvalet blir snävt och kanske inte är representativt (Alvehus, 

2013). 

I denna studie var tiden avgörande för valet av urvalsmetod. Ett tiotal företag 

kontaktades inför studien. Syftet med studien och arbetsinsats för deltagande 

presenterades. Några av företagen tackade direkt nej, några besvarade aldrig 

förfrågan och de som tackade ja deltog i studien. Eftersom alla organisationer ser 

olika ut, ombads företagen själva att välja ut den person i företaget som var 

lämpligast för intervjun. Fallföretagen och intervjupersonerna kommer att 

presenteras under empirin.   

2.6 Utformning av intervjumall 

En intervjumall inför en semistrukturerad intervju kan se väldigt olika ut. Det kan 

vara allt från några få minnesanteckningar till en relativt strukturerad mall som ser 

till att frågor och ämnen som måste beröras under intervjun kommer med. Vid 

semistrukturerade intervjuer är det dock viktigt att det finns utrymme för flexibilitet. 

Intervjuaren måste kunna vara flexibel under själva intervjun och den måste även 

kunna vara flexibel i förhållande till sin intervjumall. Det är även viktigt att frågor 
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som finns i intervjumallen inte är alltför specifikt formulerade eftersom det kan 

hindra respondenten i sitt synsätt (Bryman & Bell, 2005). 

Bryman & Bell (2005) ger även några grundläggande råd inför utformandet av 

intervjumallen. Bland annat menar de att det underlättar om det finns viss ordning i 

de teman som berörs, det är viktigt att använda ett språk som är enkelt att förstå, 

intervjumallen bör inte innehålla ledande frågor och att det är viktigt att fråga om 

bakgrundsfakta om själva intervjuobjektet (Bryman & Bell, 2005). 

Utformningen av den intervjumall som användes under intervjuerna grundar sig i 

den teori som presenteras i den teoretiska referensramen. Utifrån teorin och syftet 

för uppsatsen togs olika teman fram som skulle beröras i empirin. Det fanns en 

svårighet i arbetet med intervjumallen och intervjuerna. Samtidigt som de två företag 

som undersöks i denna studie skulle jämföras med varandra så såg insamlandet av 

empiri lite olika ut för de båda företagen. Det berodde framförallt på den information 

kring företagens CSR-arbete som redan fanns till hands på företagens hemsidor. 

Inför vardera intervju hade författaren läst in sig på företagens CSR arbete och 

företagen hade lite olika information på deras hemsida om sitt CSR arbete. Det 

innebar att de frågor som behövde ställas till intervjuobjekten till viss del skiljde sig 

mellan de olika företagen. Det som från början endast var en intervjumall blev 

snarare en mall för insamling av empiri. Båda intervjuerna grundade sig ändå i 

mallen men frågorna som ställdes skiljde sig lite åt beroende på vilken information 

som redan fanns tillgänglig.    

2.7 Val av teori 

Den teoretisk referensram som presenteras i arbetet består av två huvudsakliga delar. 

Dels består den av teori kring CSR och hållbarhet, och dels består den av teori kring 

inköp och Supply Chain Management. Författaren har försökt att hålla sig till 

erkända forskare och författare. Vidare har författaren haft ett kritiskt 

förhållningssätt till teorin och lyfter fram både styrkor och svagheter. Ambitionen har 

varit att förhålla sig objektivt till den teori som presenteras. Objektiviteten försvagas 

dock av att en ensam författare genomfört studien vilket innebär att tolkning utav 

teorier inte kunnat disskuteras i större utsträckning. Framförallt finns delade 

meningar inom litteraturen om vilka för- och nackdelar som är knutna till CSR. För 
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ge en objektiv bild av ämnet har författaren satt sig in i båda sidors argument och 

försökt att förmedla en rättvis bild.   

2.8 Analysmetod  

Empiri har samlats in dels från dokument och dels från intervjuer.  

I denna studie har ingen renodlad metod för kvalitativ dataanalys använts. De flesta 

kvalitativa dataanalyser utgår från någon form av kodning av den empiri som samlas 

in. Med kodning menas att författaren placerar in empiri under kategorier eller 

teman som är återkommande. Författaren strukturerar på sätt upp empirin och 

urskiljer vad som är återkommande och viktigt (Bryman & Bell, 2005).   

I den här studien började arbetet med kodning redan vid arbetet med teorin. Utifrån 

den teori som samlades in utformade författaren teman som blev grunden för 

intervjumallen. Empirin har sedan analyserats tema för tema. Dels har det som 

intervjuobjekten berättat och den information som hämtats från dokument 

analyserats, sedan har likheter och skillnader mellan de olika företagen analyserats. 

Även om intervjumallen innehöll en del frågeställningar har dessa inte analyserats 

var för sig. Detta eftersom intervjuerna var av en berättande karaktär och det var inte 

svaren på frågorna i sig som var det viktigaste utan den bild som intervjuobjekten 

förmedlade. 

I arbetet med analysen har en svårighet varit att det är en ensam författare som har 

gjort studien. Författaren har försökt att förhålla sig objektivt till den empiri som 

tagits fram. I arbetet med analysen av empirin hade det varit en fördel att vara flera 

författare eftersom det hade varit en styrka att kunna bekräfta att fler än en person 

tolkat empirin på samma sätt. 

2.9 Reliabilitet och validitet 

För att ge en bild av en studies kvalitet pratas det ofta i kvantitativa studier om 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet, det vill säga 

huruvida resultatet skulle bli det samma om studien gjordes om igen. Validitet syftar 

till om studien mäter det den är avsedd att mäta. Det finns även olika former av både 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2013). Inom kvalitativ forskning råder det 

dock delade meningar om hur tillämpliga dessa kvalitetsmått faktiskt är. Ofta 
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behöver man anpassa begreppen för kvalitativa studier. För att ge en bild av 

kvaliteten i denna studie har författaren utgått från LeCompte & Goetz (se Bryman & 

Bell, 2005) reliabilitet- och validitetsbegrepp. Begreppen är anpassade till kvalitativa 

studier och skiljer sig därmed en del från vad som egentligen menas med reliabilitet 

och validitet. LeCompte & Goetz (se Bryman & Bell, 2005) tar upp fyra begrepp för 

att bedöma kvaliteten av en kvalitativ studie, nämligen; extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, extern validitet och intern validitet. 

Extern reliabilitet syftar till om studien kan upprepas och göras om. Det är ofta något 

som kan vara svårt med kvalitativa studier eftersom de ofta påverkas av det sociala 

sammanhanget. Intern reliabilitet syftar till om de personer som tillsammans 

genomför en studie är överens om tolkningen av det som framkommer i studien. Med 

intern validitet menas att det finns en koppling mellan det som forskaren observerat 

och den teori som forskaren utvecklar. Slutligen handlar den externa validitet om 

huruvida det resultat som presenteras kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer (Bryman & Bell, 2005). 

Den externa reliabiliteten i den här studien är relativt låg. Författaren har dock 

försökt att styrka den externa reliabiliteten genom att exempelvis använda sig av en 

intervjumall. Att intervjuerna genomförts över telefon och mejl leder även till att 

studien inte är lika personbunden till intervjuaren, en annan intervjuare hade kunnat 

genomföra liknande intervjuer enklare än om intervjuerna hade skett ansikte mot 

ansikte. 

Den interna reliabiliteten i den här studien är svårbedömd. Eftersom det är en ensam 

författare som genomfört studien så har tolkning av empiri inte kunnat diskuteras på 

ett önskvärt sätt. För att styrka den interna reliabiliteten har författaren tagit hjälp av 

handledare och utomstående personer. Detta för att se om andra personer skulle 

tolka den empiri som insamlats annorlunda. Handledare och utomstående läsare har 

även varit till stor hjälp för att styrka den interna validiteten. Det är dock viktigt att 

påpeka i sammanhanget att syftet med studien har i första hand inte varit att 

generera ny teori utan att skapa en förståelse. Men det är ändå viktigt att de slutsatser 

som dras av observationerna som gjorts under studien stämmer överens.  

Den externa reliabiliteten, det vill säga studiens generaliserbarhet, är låg. I den här 

typen av studier som studerar få fall på djupet är det svårt att dra några generella 

slutsatser. Det ämne som studerats, CSR, innefattar olika aktiviteter i olika företag 
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och generaliserbarheten blir till följd av detta låg. Generaliserbarheten av studien 

påverkas även av att inköpsarbetet ser väldigt olika ut på olika företag.   
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras den teori som legat till grund för 

tolkning och analys av empiri.   

3.1 CSR, hållbarhet och företagsansvar 

3.1.1 Begreppet CSR 

CSR är ett begrepp som används allt mer frekvent i media, politiken, företag och i det 

dagliga samtalet. Begreppet CSR saknar en fastställd definition. Det finns många 

olika definitioner på CSR och även det praktiska arbetet kan se väldigt olika ut.  

I den här uppsatsen likställs uttrycken CSR, företagsansvar och hållbarhetsarbete och 

Sustainability. Anledningen till att uttrycken valts att likställas beror på att olika 

företag använder olika begrepp för att beskriva deras sociala och miljömässiga arbete. 

Men oavsett vilket utav dessa begrepp som används så är det arbetet med socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande som åsyftas.  

CSR, eller Corporate Social Responsibility, översätts strikt med företags sociala 

ansvar. Men det går även att använda en bredare tolkning av begreppet, nämligen 

företags samhällsansvar (Svenskt näringsliv, 2014).  Vid en bredare tolkning av 

begreppet handlar CSR inte bara om företags sociala ansvar, utan även om 

miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Ibland används även endast Corporate 

Responsibility, som ett bredare begrepp som innefattar mer än bara ansvarstagande i 

social bemärkelse (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2009).  

3.1.2 Ett företags ansvarsområden 

Caroll (1991)  som är en etablerad författare inom CSR- området menar att CSR 

består av fyra olika ansvarsområden. Dessa ansvarområden är ekonomiskt-, rättsligt-, 

etiskt-, och filantropiskt ansvar. Dessa ansvarsområden brukar beskrivas utifrån en 

pyramid. 
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Figur 3.3 The pyramid of Corporate Social Responsibility (Caroll, 1991) 

De flesta företag idag är vinstdrivande företag och det ekonomiska ansvaret 

representerar just företags ansvar att gå med vinst. Ansvaret handlar om att 

producera varor och tjänster som efterfrågas av marknaden för att uppnå högsta 

möjliga vinst. Det ekonomiska ansvaret ligger i botten på pyramiden på grund av att 

om ett företag inte går med vinst blir de övriga ansvarsområdena irrelevanta (Caroll, 

1991).  

Nästa steg i pyramiden är det rättsliga ansvaret. Förutom att gå med vinst så 

förväntas företag verka inom ramen för de lagar och regler som finns uppsatta. Det 

rättsliga ansvaret innefattar även i viss mån etik, eftersom det representerar de 

grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter som sats av lagstiftare. Att det 

rättsliga ansvaret ligger över det ekonomiska beror på den historiska utvecklingen, 

men det ekonomiska och rättsliga ansvaret hör till viss del ihop eftersom de 

gemensamt utgör grundstolparna för ett fritt företagande (Caroll, 1991).   

Det rättsliga ansvaret följs av det etiska. Det etiska ansvaret handlar om att leva upp 

till förväntningar som ställs av samhället om etik och som inte är reglerat i lagar. 

Vidare handlar det om att ta hänsyn till normer och förväntningar som ställs av ett 

företags intressenter, och även att undvika aktiviteter som på ett eller annat vis 

strider mot de etiska normer och värderingar som finns inbyggda i samhället (Caroll, 

1991).  

Höst upp i pyramiden finns det filantropiska ansvaret som syftar till att företag 

frivilligt ska agera som goda medborgare. Det filantropiska ansvaret går ett steg 

längre än det etiska. Enligt det filantropiska ansvaret ska företag aktivt medverka i 

handlingar och program för att öka den mänskliga välfärden och sin goodwill. De kan 
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exempelvis vara handlingar som att skänka tid eller ekonomiska resurser till 

utbildning (Caroll, 1991).    

3.1.3 Intressentmodellen 

Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) menar att CSR handlar om att ta ansvar för 

relevanta förtroendefrågor som rör företagens viktigaste intressenter. För att förklara 

vilka som är ett företags intressenter och relationen till dessa brukar 

intressentmodellen att användas.  

En organisation består inte bara av sig själv utan bör snarare ses som en del av en 

sammanslutning med olika intressenter som bidrar till organisationens verksamhet. 

En organisations intressenter kan bland annat vara kunder, anställda, leverantörer 

och aktieägare. En organisation är beroende av sina intressenter för att överleva på 

marknaden och stå sig i konkurrensen, samtidigt som intressenterna är beroende av 

organisationen. Idén med intressentmodellen bygger på att intressenterna står i en 

frivillig relation till organisationen, men om inte intressenterna blir kompenserade 

eller får ut något av relationen till företaget kommer de att lämna det. För att som 

organisation överleva menar intressentmodellen att organisationer måste kunna 

balansera det som intressenterna bidrar med till organisationen med belöningar i 

gengäld (Brytting, 2005).  

En organisation har olika intressenter som även vill ha ut olika belöningar för att 

stanna i relationen till organisationen. En organisations mål blir då inte bara att göra 

så stor vinst som möjligt. Alla intressenter som bidrar till organisationen måste 

belönas för att de ska stanna i relationen. Detta betyder att organisationer måste 

prioritera även andra frågor än vinst, så som arbetsförhållanden, låga priser, kvalitet, 

miljö osv. (Brytting, 2005). 
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Figur 3.1 Intressentmodellen (Brytting, 2005) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att företag är beroende av flera olika intressenter 

för att kunna verka och vara lönsamma. Företags CSR arbete handlar om att arbeta 

med frågor och krav som dessa intressenter kräver för att stanna i relationen till 

företaget. Vilka intressenter som ska prioriteras och vilka CSR frågor som ett företag 

ska arbeta måste företagen själva besluta om och identifiera (Borglund, De Geer, & 

Hallvarsson, 2009). 

3.2 Riktlinjer: FN Global Compact 10 principles 

Det finns flera internationellt vedertagna riktlinjer för frågor som företag bör 

prioritera i sitt arbete med socialt- och miljömässigt ansvarstagande. De kanske mest 

kända utav dessa är FN Global Compact 10 Principles, OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag och standarder som ISO 14000 och ISO 26000. För att 

beskriva vilka ansvarsfrågor som företag ofta väljer att arbeta med kommer FN:s 

principer att beskrivas här. 

FN har utifrån deklarationer och konventioner tagit fram tio principer för mänskliga 

rättigheter, miljö och anti-korruption. Idéen med dessa principer är att 
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organisationer ska anamma de värderingar som principerna står för, i sin 

verksamhet. Dessa värderingar går han i hand med CSR och många företag använder 

dessa principer som grundstolpar för sitt CSR-arbete (United Nations: The ten 

Principles, 2014).  

Principerna är fördelade på områdena: mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och 

anti-korruption. Principerna kommer kortfattat att presenteras nedan. 

3.2.1 Mänskliga rättigheter 

Princip 1 

Den första principen inom mänskliga rättigheter menar att företag ska stödja och 

respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter. De mänskliga 

rättigheterna är många. De innefattar bland annat att alla människor har rätt att 

uttrycka sin åsikt, tro på vad de själva vill, känna sig säkra i sitt land och bli lika 

behandlade av domstol (Mänskliga rättigheter, 2014). Det största ansvaret för 

mänskliga rättigheter ligger hos varje lands regering, men även företag har ett ansvar 

för mänskliga rättigheter. På de platser där ett företag är verksamt ska företaget 

arbeta för att skydda och respektera människornas rättigheter. Därmed bör företag 

analysera vilket ansvar de ska ta (United Nations 1, 2014). 

Princip 2 

Princip två syftar till att företag bör se till att de inte på något sätt är delaktiga i att 

bryta mot någon av de mänskliga rättigheterna. Med delaktig menas att ett företag på 

ett eller annat vis är inblandade i inskränkning av mänskliga rättigheter som ett 

annat företag, regering, individ eller grupper orsakar. Att vara inblandad med aktörer 

som inte respekterar mänskliga rättigheter är en risk som finns överallt, men 

framförallt på platser där regeringen har ett svagt inflytande eller mänskliga 

rättigheter redan är svaga. Att som företag respektera och stödja mänskliga 

rättigheter innefattar att undvika delaktighet till kränkning av mänskliga rättigheter 

utanför sitt eget företags verksamhet (United Nations 2, 2014).    

3.2.2 Arbetskraft 

Princip 3 

Princip tre handlar om föreningsfrihet. Företag ska arbeta för att upprätthålla 

föreningsfrihet, det vill säga alla anställda ska fritt och frivilligt ha möjlighet att gå 
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med i de organisationer och föreningar de själva vill. Till föreningsfriheten tillhör 

även rätten att själv välja mellan att tillhöra eller inte tillhöra fackföreningar. 

Anställda bör även ha rätt till kollektivförhandlingar mellan sin fackförening och 

arbetsgivare (United Nations 3, 2014).    

Princip 4 

Företag bör arbeta för att eliminera alla former av tvångsarbete. Med tvångsarbete 

menas en människa som genom hot eller straff tvingas till arbete som personen inte 

valt frivilligt. Alla former av arbete ska vara frivilligt och människor ska ha rätt att 

lämna arbetet inom de regler som finns uppsatta. Tvångsarbete går emot de 

mänskliga rättigheterna och är därmed en fråga företag bör värdesätta. Även om ett 

företag inte själva har tvångsarbete, kan företaget indirekt vara delaktiga i 

tvångsarbete genom deras samarbeten med exempelvis leverantörer. Det är viktigt att 

företag sätter upp tydliga policies rörande tvångsarbete och att det finns en 

medvetenhet om länder och regioner där tvångsarbetet förekommer. För att undvika 

tvångsarbete krävs övervakning och inspektioner, särskilt i utsatta regioner (United 

Nations 4, 2014).    

Princip 5 

Den femte principen handlar om barnarbete. Inga barn ska behöva arbeta. Gränsen 

för vad som anses som barnarbete går vid den ålder då skolgång inte längre är 

obligatoriskt, det vill säga 15 års ålder. Anledningen till att barnarbete inte ska 

förekomma är att arbete kan skada barns hälsa.  

Om barnarbete upptäcks bör företag dels se till att barnen blir förflyttade från 

arbetsplatsen. Företaget bör även hjälpa till med att hitta en alternativ sysselsättning 

för barnen, exempelvis skolgång. Det är viktigt att ett företag som upptäcker 

barnarbete hjälper barnen eftersom det annars finns stor risk att barnen hamnar i en 

ännu sämre situation, som kriminalitet eller prostitution (United Nations 5, 2014).  

Princip 6 

Den sjätte principen menar att företag bör arbeta för att ingen form av diskriminering 

förekommer, varken vid anställning eller i arbete. Med diskriminering menas att 

människor behandlas olika på grund av orsaker som inte är kopplade till de 

kompetenser och kvalifikationer som ett arbete kräver. Diskriminering kan handla 

om att människor behandlas olika på grund av t. ex hudfärg, etnisk härkomst, kön, 
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religion, politiska åsikter, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Diskriminering kan uppstå i samband med rekrytering och det kan även vara 

vanligare förekommande inom vissa yrkesgrupper. Diskriminering kan även 

förekomma vid löneförhöjningar och uppstå i samband med villkor i 

anställningsavtalet. Ickediskriminering betyder att anställda väljs på grund av deras 

förmåga att utföra ett arbete (United Nations 6, 2014).  

3.2.3 Miljö 

Princip 7 

Den första miljöprincipen handlar om att företag bör stödja ett förebyggande 

förhållningssätt till miljöutmaningar. Om det finns en potentiell miljörisk är det ofta 

bättre att vidta förebyggande åtgärder snarare än att i efterhand försöka reparera 

skador som uppstått. Det är även ofta mer kostnadseffektivt att arbeta förebyggande 

med miljöfrågor. I en del fall skadorna inte ens åtgärdas i efterhand. Att arbeta 

förebyggande handlar i många fall om att företag måste göra riskbedömningar och 

analysera kostnader och intäkter som en åtgärd kan medföra. Utifrån sådana 

riskbedömningar kan man sedan ta ett beslut om förebyggande åtgärder behövs 

(United Nations 7, 2014).  

Princip 8 

Enligt princip åtta bör företag ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvar. 

Företag ska helt enkelt ta ansvar för miljön. Företag har ett ansvar för att deras 

verksamhet inte påverkar miljön i deras omgivning. Samhället utrycker idag ett 

behov av att företag tar hänsyn till miljön och att de använder sig av mer hållbara 

metoder i deras verksamheter. Eftersom företagens legitimitet kommer från att 

tillgodose samhällets behov är detta en fråga som bör värdesättas inom företagen 

(United Nations 8, 2014).    

Princip 9 

Princip nio berör miljövänlig teknik. Företag bör uppmuntra spridning och 

utveckling av miljövänlig teknik. Med miljövänlig teknik menas teknik som skyddar 

miljön, leder till mindre föroreningar, använder resurser på ett mer hållbart sätt, vars 

avfall går att återvinnas och teknik vars avfall kan hanteras på ett bättre sätt. Att 

använda miljövänlig teknik är något som ofta både företagen och samhället gynnas 
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av. Miljövänlig teknik kan bland annat leda till konkurrensfördelar för de företag som 

utvecklar och använder den (United Nations 9, 2014).  

3.2.4 Antikorruption  

Princip 10 

Den sista och tionde principen handlar om antikorruption. Principen lades till år 

2004 för att signalera till näringslivet att de har ett gemensamt ansvar för att 

eliminera korruption. Den handlar inte bara om att undvika mutor, utpressning och 

andra former av korruption utan företag bör även försöka ta fram strategier för hur 

korruption ska hanteras. I det arbetet ingår att ta fram policys för antikorruption, 

externt kommunicera arbetet mot korruption och även att samarbeta inom 

branschen för att motverka korruption (United Nations 10, 2014).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Sammanfattning över FN 10 Global Compact principles 
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sätt att öka kontrollen är att använda uppförandekoder i sina avtal som leverantörer 

förbinder sig att följa.   En uppförandekod, eller Code of Conduct som det även kallas, 

är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet. En uppförandekod infattar 

vanligtvis etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer för verksamheter. Bland företag 

som inte själva äger fabriker och bedriver produktion behandlas ofta även 

leverantörernas verksamhet i uppförandekoden. En uppförandekod bygger normalt 

på internationella konventioner (CSR-guiden, 2014) 

Båda fallföretagen i denna studie använder uppförandekoder som en viktig del av 

deras CSR-arbete med leverantörer. Därför kommer en uppförandekod att 

presenteras för att visa på hur en sådan kan se ut. 

Business Social Compliance Initiative, BSCI, är ett initiativ som startades 2003 av 

Foreign Trade Association. Initiativet startades till följd av ett växande behov hos 

företag av transparens och förbättrade arbetsförhållanden i företags 

försörjningskedjor. BSCI förenar företag utspridda över hela världen i en gemensam 

Code of Conduct (Om BSCI, 2014).  

BSCI: s Code of Conduct används av omkring 1300 företag. Uppförandekoden vänder 

sig främst till företag inom detaljhandeln, varumärkesföretag och importföretag. Ett 

av fallföretagen i denna studie använder just BSCI: s Code of Conduct (Om BSCI, 

2014). 

BSCI:s Code of Conduct inleds med att ta upp de konventioner som ligger till grund 

för uppförandekoden. De flesta av dessa konventioner är framtagna av FN, vilket 

medför att de värderingar och riktlinjer som förmedlas i BSCI: s Code of Conduct till 

mångt och mycket påminner om de principer som beskrivits ovan  i avsnitt 3.2 (BSCI, 

2014).  

BSCI: s Code of Conduct omfattar inte bara förtaget som är med i initiativet utan 

även deras sammarbetspartners i försörjningskedjan. Framförallt de parter som 

bedriver produktion (BSCI, 2014).  

När BSCI:s Code of Conduct ska implementeras är det viktigt att ta hänsyn till de 

lagar och regler som råder i de länder där företaget är verksamt. Det är viktigt att det 

företag som är med i initiativet är med och stöttar och hjälper sina 

sammarbetspartners. Det är även viktigt att försöka engagera hela personalen i 
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arbetet så att alla är medvetna om sina rättigheter respektive skyldigheter (BSCI, 

2014). 

Uppförandekoden bygger på tre viktiga värderingar; ständig förbättring, samarbete 

och bemyndigande. Arbetet med uppförandekoden bygger på att arbetet med 

hållbarhet ständigt ska förbättras. Samarbete gäller både med andra företag som är 

anslutna till initiativet och företagets relationer i försörjningskedjan. Bemyndigande 

står för att stärka de företag som arbetar med uppförandekoden, framförallt de 

företag som kommer att övervakas, så som leverantörer (BSCI, 2014). 

De principer som sedan själva uppförandekoden bygger på är: 

1. Rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar 

2. Ingen diskriminering 

3. Rättvis ersättning 

4. Anständiga arbetstider 

5. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

6. Inget barnarbete 

7. Särskilt skydd för unga arbetstagare 

8. Inget osäkert arbete 

9. Ingen bunden arbetskraft 

10. Sydd för miljön 

11. Etiskt företagsbeteende 

Någon närmare beskrivning av principerna kommer inte att ges eftersom alla faller in 

under någon av FN:s 10 principer. 

3.4 Utformning av CSR arbete 

Hur arbetet med CSR ska utformas, vilka intressenter och frågor som ska prioriteras 

och hur arbetet följs upp är ingen enkel fråga. Teorin är bred och det finns ingen mall 

som passar alla företag. Inom teorin finns det olika sätt att förhålla sig till CSR. En 

del forskare menar att företag känner ett naturligt ansvar på grund av sin 

maktposition i samhället och därför arbetar med CSR. Andra forskare menar att 
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företag arbetar med CSR på grund av att de måste ta hänsyn till intressenters krav för 

att dessa ska stanna i relationen till företaget. Andra menar att värderingar i 

samhället leder till en känsla av skyldighet att göra sitt bästa för att bidra till ett 

bättre samhälle. Sen finns det även teori som menar att CSR är ett strategiskt verktyg 

som kan användas för att uppnå olika former av ekonomiska motiv (Carriga & Melé, 

2004). 

Nedan kommer framförallt Porter & Kramers (2006) teori kring hur företag 

strategiskt kan arbeta med CSR att presenteras. Anledningen till att just denna teori 

valts att lyftas fram är att den visar på både hur företag kan arbeta med CSR för att 

vara goda samhällsmedborgare men även visar på hur CSR kan användas som ett 

verktyg för att uppnå konkurrensfördelar. 

3.4.1 Strategisk och responsiv CSR 

Det är omöjligt att lösa alla samhällssociala och miljömässiga problem samtidigt, så 

det första steget i arbetet med CSR är att prioritera. Smith (2003) menar att CSR-

arbetet alltid bör utgå ifrån ett företags intressenter och vidare att företag bör 

anpassa sin CSR-strategi efter den industri företaget verkar inom. Porter & Kramer 

(2006) har en liknande inställning och menar att företag bör fokusera sitt CSR-arbete 

på arbetsområden som är nära kopplade till företagets verksamhet, eftersom 

företaget då kan skapa nytta för både företaget och samhället samtidigt. 

Porter & Kramer (2006) skiljer mellan responsiv och strategisk CSR. De menar att ett 

företag bör agera responsivt gentemot sina intressenter men att det även går att 

använda CSR strategiskt. Responsiv CSR syftar till att vara en god medborgare och 

att arbeta för att minska de negativa effekterna av sin verksamhet. Strategi handlar 

om att hitta en unik position på marknaden genom att antingen ha lägre kostnader 

eller bättre kunna tillgodose kunders behov än sina konkurrenter. Strategiskt CSR 

handlar därmed om att lyckas skapa ett gemensamt värde för både företaget och 

samhället samtidigt (Porter & Kramer, 2006). Även Baron (2001) talar om strategisk 

CSR och menar att det är CSR-handlingar som tas för att skapa värde. Genom att 

tillämpa strategisk CSR kopplas företagets vinst samman med samhället och 

möjligheterna att lyckas med detta ökar om de CSR-frågor som prioriteras är tätt 

knutna till företagets egen verksamhet (Porter & Kramer, 2006). 
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För att förstå vilka frågor som är strategiska och vilka som är responsiva delar Porter 

& Kramer in ansvarstagande i tre kategorier; allmänna sociala frågor, värdekedjans 

sociala effekter och sociala dimensioner av konkurrenssituationer. Allmänna sociala 

frågor är frågor som är viktiga för samhället men som inte påverkas av företagets 

verksamhet eller påverkar företagets konkurrenskraft. Värdekedjans sociala effekter 

är ansvarsfrågor som i mer eller mindre utsträckning påverkas av företagets dagliga 

verksamhet. Sist så handlar sociala dimensioner av konkurrenssituationen om frågor 

som påverkar de underliggande konkurrenskrafterna på den marknad företaget 

verkar (Porter & Kramer, 2006). 

Strategisk CSR kan uppnås genom att arbeta med frågor som berör värdekedjans 

sociala effekter och sociala dimensioner av konkurrenssituationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Skillnad mellan responsive och strategisk CSR (Porter & Kramer, 2006) 
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råvara fram till kunden (Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, Nix, Smith & Zacharia, 

2001). 

En försörjningskedja består enkelt förklarat av tre olika steg; anskaffning, produktion 

och distribution. Tidigare så har dessa tre steg hanterats var för sig, men i takt med 

globaliseringen och en ökad konkurrens har behovet av att snabbt kunna svara på 

marknadens efterfrågan lett till att begreppet Supply Chain Management växt fram. 

För att kunna stå sig i konkurrensen så måste företag arbeta för att sänka kostnader 

samtidigt som kundernas behov på bästa sätt ska tillgodoses. Målet med Supply 

Chain Management är att förbättra samordningen i försörjningskedjan och att 

förbättra planeringar av försörjningskedjans olika steg för att kunna sänka 

kostnaderna och samtidigt på bästa sätt tillfredsställa kundernas behov. Detta 

uppnås genom styrning och ledning av material- och informationsflöden inom 

försörjningskedjan. Att kedjorna idag ofta är långa och de olika företagen som ingår 

är geografiskt utspridda över världen medför att arbetet med Supply Chain 

Management inte är helt enkelt (Thomas & Griffin, 1996). 

3.5.2 Arbetet med Supply Chain Mangament 

Lambert & Cooper (2000) har presenterat ett ramverk för vilka områden ett företag 

måste arbeta med för att lyckas med effektiv styrning av försörjningskedjan. Detta 

ramverk är uppdelat i tre områden; försörjningskedjans nätverksstruktur, 

försörjningskedjans affärsprocesser och sist Supply Chain Managements 

beståndsdelar.  
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Figur 3.5 Supply Chain Management Framework: elements and key decisions 

(Lambert & Cooper, 2000) 

Försörjningskedjans nätverksstruktur 

För att effektivt hantera sin försörjningskedja måste företag först och främst 

kartlägga strukturen av de företag som ingår i försörjningskedjan. För att kunna 

kartlägga nätverksstrukturen av försörjningskedjan måste man ta hänsyn till de 

medlemmar som ingår, de strukturella dimensionerna av försörjningskedjan och 

processlänkarna mellan de företag som ingår i försörjningskedjan (Lambert & 

Cooper, 2000).  

Det är viktigt att kartlägga alla företag som ingår i försörjningskedjan för att ta reda 

på vilka medlemmar som är kritiska eftersom det är dessa medlemmar som man ska 

lägga mest uppmärksamhet och resurser på. Ett sätt att förenkla detta arbete är att 

fastställa vilka medlemmar som är primära, dvs adderar värde för kunden och vilka 

som är sekundära, dvs bidrar med stödaktiviteter (Lambert & Cooper, 2000). 

 De strukturella dimensionerna av försörjningskedjan syftar till försörjningskedjan 

struktur. Den horisontella strukturen av en försörjningskedja beskriver antalet nivåer 
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som ingår, dvs hur lång försörjningskedjan är. Den vertikala strukturen beskriver hur 

många leverantörer som finns till hands i varje nivå, det vill säga hur bred 

försörjningskedjan är. När ett företag kartlägger försörjningskedjan struktur måste 

de även ta hänsyn till deras egen plats, dvs var i försörjningskedjan företaget befinner 

sig. Anledningen till att en medvetenhet om strukturen är viktig att förstå är att när 

processer ska integreras och styras så är en förutsättning för att lyckas med det att 

samarbetet är rimligt ur varje företags perspektiv (Lambert & Cooper, 2000).  

Försörjningskedjans affärsprocesser  

Den andra delen i arbetet med Supply Chain Managemnt är processerna i 

försörjningskedjan. I Supply Chain Management flyttas fokus från att styra enskilda 

funktioner var för sig till att integrera aktiviteter till Supply Chain processer. För att 

hantera en integrerad försörjningskedja är ett fungerande och kontinuerligt 

informationsflöde en förutsättning. Processerna ska utgå ifrån kunden. 

Kundfokuserade system kräver både noggrannhet och timing för att snabbt kunna 

reagera på förändringar i kundefterfrågan. Att kontrollera osäkerhet i efterfrågan, 

tillverkningsprocess och leverantörers prestation är kritiskt för att ha framgång i 

Supply Chain Management. Även i arbetet med processerna är det inte sannolikt att 

alla ett företags länkar måste integreras och styras i lika stor omfattning. 

Integrationen kan variera från företagslänk till företagslänk och den kan även variera 

över tid. Vissa länkar är mer kritiska. Det är ofta avgörande att hitta var de kritiska 

resurserna i olika affärsprocesser finns för att prioritera dessa länkar (Lambert & 

Cooper, 2000). 

Supply Chain Managements beståndsdelar 

Det finns många redskap att använda sig av för Supply Chain Management. Dessa 

kan delas upp i fysiska och tekniska verktyg samt lednings- och beteendeverktyg.  De 

tekniska och fysiska verktygen är planering och kontroll, arbetsstrukturer, 

organisationsstrukturer, kommunikations- och informationsflöde samt produktflöde. 

Lednings- och beteendeverktyg är managementmetoder, ledarskapskultur, risk och 

belöningssystem men även kulturer och attityd. Dessa verktyg används för att 

integrera olika delar i en försörjningskedja och gå från att styra enskilda funktioner 

för sig till att styra processer i försörjningskedjan (Lambert & Cooper, 2000).    
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3.6 Inköp 

Van Weele (2010:40) definierar inköp som:  

”Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att 

leveranser av alla varor, tjänster, förmågor och all kunskap 

som är nödvändiga för att driva, underhålla och styra 

företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så 

fördelaktigt sätt som möjligt.”  (Van Weele, 2010:40) 

I denna definition ingår att ta fram specifikationer på vad som behöver anskaffas, 

välja leverantörer och förhandla med dessa för att kunna ingå avtal med dem. Det 

ingår även att lägga order hos dessa leverantörer och även att kontrollera att 

leveranser sker som de ska. Sist ingår även att följa upp och utvärdera 

leverantörernas arbete (Van Weele (Joyner & Payne, 2002), 2010). Inköpen kan vara 

både varor och tjänster, allt från anskaffning av allt från råmaterial till 

bredbandstjänster.  

3.6.1 Roller i inköpsprocessen 

Inköpsprocessen i organisationer är ofta komplexa och oftast är det mer än en person 

som är inblandad i processen. Inköpsprocessen ser självfallet olika ut i olika 

organisationer. Webster och Wind (se Van Weele, 2010) talar om inköpscenter för att 

beskriva de roller som ingår i ett inköp. Dessa roller är; användare, påverkare, 

inköpare, beslutsfattare och gatekeeper (Van Weele, 2010).  

Användaren är den som faktiskt kommer att använda den produkt eller tjänst som 

köps in. Användaren kan vara en ensam person men även en grupp av individer. Det 

ter sig tämligen uppenbart att användaren till viss del har inflytande över 

inköpsbeslutet. Påverkaren å andra sidan är en person som genom att ge goda råd 

kan påverka inköpsbeslutet. Påverkaren kan exempelvis vara en designer som har 

inflytande på vilken tygkvalitet som ska väljas. Inköparen är ofta den som förhandlar 

med leverantören och den som sedan lägger ordrar hos leverantören. Beslutsfattare 

är den eller de personer som gör det slutliga valet av leverantör. Beslutfattaren kan 

vara allt från en designer till den som är budgetansvarig. Sist men inte minst tar 

Webster och Wind upp gatekeepern. En gatekeeper ser till att informationen mellan 

inköpscentret och leverantören fungerar bra. Gatekeepern kan i vissa fall vara 
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inköparen, men det kan även exempelvis vara en assistent eller sekreterare (Van 

Weele, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.6 Sammanställning av inköpscentrets roller (Van Weele, 2010) 

3.6.2 Typ av inköp 

Allmänt brukar det talas om tre olika typer av inköp; nya köp, modifierat omköp och 

rent omköp (Van Weele, 2010).  

Ett nytt köp är en situation där ett företag ska köpa in en helt ny produkt eller tjänst 

från en leverantör som företaget inte tidigare använt. Nya köp karaktäriseras av 

osäkerhet och ofta tidskrävande inköpsprocesser. Ofta tas inköpsbeslutet gemensamt 

av exempelvis användare och inköpare (Van Weele, 2010). 

En annan situation är modifierade omköp. Modifierade omköp sker då ett företag 

antingen köper in en ny produkt eller tjänst från en tidigare använd leverantör eller 

då företaget köper in en befintlig produkt eller tjänst från en ny leverantör. En sådan 

situation uppkommer ofta då företag inte är helt nöjda med den befintliga 

leverantören eller då det utvecklats en bättre produkt. Modifierade omköp medför 

lägre osäkerhet än vid nya köp (Van Weele, 2010). 

Den sista inköpssituationen är rena omköp. Rena omköp innebär att ett företag köper 

in en befintlig produkt av en tidigare använd leverantör. Detta är den vanligaste 

typen av inköp och situationen karaktäriseras av snabbhet och effektivitet för såväl 

köpare som leverantör (Van Weele, 2010).   
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3.6.3 Inköpsprocessen  

Inköpsprocessen inleds med en specificeringsfas. Denna fas börjar med att företaget 

måste ställa sig frågan om de internt ska tillverka produkten som efterfrågas eller om 

de ska köpa in den på marknaden. I specificeringsfasen måste även kraven för 

inköpen ställas. En inköpsorderspecifikation innefattar flera delar. Dels måste 

kvaliteten för produkten specificeras. Det kan exempelvis röra sig om den tekniska 

kvalitet en produkt måste uppnå eller standarder som ska uppfyllas. 

Inköpsorderspecifikationen bör även innehålla en logistikspecifikation som bland 

annat innefattar orderkvantiteter som kommer att behövas. Även specifikationer för 

leveranser ingår i logistikspecifikationen. Underhåll bör även specificeras vid många 

typer av inköp. Underhållsspecifikationer kan innefatta beskrivning vid eventuella 

reparationer eller framtida behov av reservdelar. Även juridiska krav och miljökrav 

bör regleras i inköpsorderspecifikationen. Här specificeras lagar och regler som 

produkten och produktprocessen ska uppfylla. Även en preliminär budget bör ingå i 

inköpsorderspecifikationen, där ekonomiska gränser fastställs för leverantören (Van 

Weele, 2010). 

Nästa steg i inköpsprocessen är förhandling och kontraktskrivande med leverantör. 

Hur kontraktet ska se ut vad som ska ingå i avtalet är självfallet beroende av vilken 

typ av vara eller tjänst det är som ska köpas in. Det finns dock en del punkter som bör 

ingå i avtalet. Det är viktigt att priser och leveransvillkor regleras i kontraktet. Det går 

att använda sig av flera olika former av prisavtal och även olika former för hur 

betalning kan ske. Även vitesklausuler och villkor för garantier bör ingå i kontraktet. 

Detta för att reglera konsekvenserna vid exempelvis försening eller fel i varan. Det är 

även viktigt att skriva in köparen respektive leverantörens rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra och även frågor som riskövergång (Van Weele, 

2010).  

Efter att avtalet är framförhandlat och signerat är det dags att börja beställa. Avtal ser 

som tidigare nämnt olika ut beroende på vad som ska köpas in. Kanske är det ett 

engångsköp men avtalet kan även vara ett så kallat avropsavtal som sträcker sig för 

en längre period. Vid avropsavtal sker avtalsskrivning och orderläggning separat. 

Orderna läggs efter behov och för varje order som läggs under avropsavtalets tidsfrist 

gäller de villkor som beskrivs fram i kontraktet. Efter att en order lagts bör ordern 

leveransbevakas. Leveransbevakningens syfte är att kontrollera att leveransen 
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kommer inom utsatt tid, att orderkvantiteten stämmer överens med levererad 

kvantitet samt att levererad kvalitet överensstämmer med avtalad kvalitet. Problem 

som uppstår bör rapporteras för att förebygga att samma fel uppstår igen (Van Weele, 

2010). 

Det sista steget i inköpsprocessen är uppföljning och utvärdering av processen. 

Företag bör regelbundet rapportera och dokumentera hur leverantör presterar. Detta 

för att veta vilka leverantörer som ska användas i framtiden (Van Weele, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Sammanställning av inköpsorderprocessen (Van Weele, 2010) 

3.7 Sustainable Supply Chain Management 

Idag producerar många företag inte själva deras varor utan är en del av en global 
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verksamheter blir en del av ett företags eget CSR-arbete (Andersen & Skjoett-Larsen, 

2009). Det företaget som hålls ansvarigt är normalt sett det företag som har högst 
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som designar den produkt som marknaden erbjuds (Müller, 2008).   

Krav och påtryckningar för ansvarstagande kommer från flera håll samtidigt och både 
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förhållanden har ökat, och störst är intresset för leverantörer som bedriver 

produktion i utvecklingsländer (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009).  

Oftast när det företag som hålls ansvarig pressas så för de vidare den pressen till sina 

leverantörer. Den största skillnaden mellan vanlig Supply Chain Management och 

Sustainable Supply Chain Management är att vid det senare så måste företag ta 

hänsyn till en bredare uppsättning  frågeställningar. Det är inte bara det ekonomiska 

perspektivet utan även det miljömässiga och sociala. Eftersom det är fler områden att 

ta hänsyn till blir arbetet mer omfattande och företaget måste ofta arbeta med en 

längre del av försörjningskedjan än om de endast tog hänsyn till priset. Detta leder 

ofta till att kraven på fungerande samarbeten mellan de parter som ingår i 

försörjningskedjan ökar (Müller, 2008).  

Müller (2008) har gjort en omfattande teoretisk genomgång över stora delar av den 

forskning som finns om hållbarberhet i försörjningskedjan och kommit fram till att 

det huvudsakligen finns två strategier att använda sig utav. Dessa kallas för Supplier 

Management for Risks and Performance samt Supply Chain Management for 

Sustainability. 

Supplier Management for Risks and Performance  

Att arbeta med hållbarhet i försörjningskedjan är både omfattande och kan vara 

problematiskt. Det medför kostnader, det är ofta komplext och kräver stora insatser 

och dessutom kan det vara svårt eftersom kommunikationen mellan parterna 

fungerar dåligt. Arbetet med hållbarhet i försörjningskedjan grundar sig ofta på 

kommunikation, övervakning, olika former av utvärderingar, rapportering och olika 

former av sanktioner (Müller, 2008).  

För att försäkra sig om att företagets leverantörer uppfyller de krav som ställs är olika 

system för styrning och ledning viktigt. Det kan exempelvis vara standarder som 

leverantörer ska certifieras inom eller uppförandekoder (Müller, 2008). Andersen & 

Skjoett- Larsen (2009) menar att många företag väljer att använda sig av just 

uppförandekoder i avtalen till deras leverantörer.  Det finns även möjlighet att 

använda mer förebyggande sätt såsom gemensam och företagsöverbryggande 

kommunikation samt gemensamma utbildningar. Dessa mer förebyggande 

tillvägagångssätt har dock än så länge inte fått någon större genomslagskraft (Müller, 

2008).  
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En stor del av arbetet för uppnå en hållbar produktion är att kontrollera att 

leverantörerna följer de krav som ställts och det görs ofta med olika former av 

utvärderingar (Müller, 2008) 

Supply Chain Management for Sustainable Products 

Den andra strategin handlar om att erbjuda marknaden hållbara produkter, dvs 

produkter som är framställda under en hållbar process både i förhållande till miljö 

och sociala aspekter. Målet med denna strategi är att både tillfredsställa kunder och 

även att vinna konkurrensfördelar. För att specificera krav på hållbara produkter, 

används ofta livscykelanalys (Müller, 2008). En livscykelanalys är en metod för att 

analysera en produkts miljöpåverkan under produktens livscykel, från utvinning av 

material till avfallshantering (Swerea, 2014). 

Att erbjuda hållbara produkter medför även att behovet av samarbete mellan 

parterna i försörjningskedjan ökar. Vid endast Supply Chain Management ligger ofta 

fokus bara på det närmsta ledet av leverantörer. Det blir ofta ett omfattade arbete att 

försäkra sig om produkters kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom hela kedjan 

från råmaterial till slutkund måste inkluderas (Müller, 2008).  

Att testa slutprodukten ur ett miljöperspektiv är ofta relativt enkelt. Däremot är det 

betydligt svårare att testa den process som produkten framställts under ur både 

miljömässiga aspekter och sociala så som barnarbete och arbetsförhållanden. Ofta 

kräver hållbara produkter investeringar, då leverantörer måste ha tillgång till den 

utrustning och det material som behövs. Detta ställer krav på att informationsflödet 

genom försörjningskedjan fungerar, alla parter måste förstå varför dessa 

investeringar behövs och efterfrågas (Müller, 2008). 

Complementing issues among the two strategies  

Dessa två strategier som presenterats skiljer sig från varandra, men den ena utesluter 

inte den andra. Ett företag kanske t. ex börjar med att erbjuda en kollektion i 

ekologiskt bomull och på grund av detta upplever ett behov av att öka kontrollen över 

leverantörernas processer och hur dessa påverkar miljön och vilka förhållanden som 

personalen arbetar under (Müller, 2008). 
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3.8 Kritik mot CSR 

I teoridelen har en positiv syn på CSR lyftas fram. Författarna menar att CSR och 

hållbarhetsarbete är något som gynnar företagen, framförallt om företagen lyckas 

koppla ihop företagets vinst med samhällets vinst. Men det finns även en kritisk syn 

på CSR som är viktig att belysa. Två personer som driver den kritiska debatten mot 

CSR i Sverige är Mats Qviberg och Kristian Karlsson. Karlsson har skrivit boken 

”Avlatsindustrin- etik i fonder och företag” där han ger en alternativ bild av CSR. 

Karlsson (2006) jämför i sin bok CSR med medeltidens avlatsbrev. Avlatsbrev 

fungerade som en slags benådning från synder, och utfärdades av biskopar. 

Utfärdandet av avlatsbreven var frivilligt, men ofta kunde man öka sina chanser för 

benådning genom gåvor och pengar. Karlsson (2006) menar att CSR fungerar på 

liknande sätt. Företag kan genom att peka på sitt CSR-arbete slippa bli uthängda i 

pressen för sina brister. Karlsson menar att CSR står i motsättning till 

marknadsekonomin där företags priser styrs av utbud och efterfrågan. Att företag 

genom CSR drivs av icke-ekonomiska mål leder till förändringar i 

marknadsekonomins funktion. Karlsson (2006) menar vidare att en stor del av CSR 

är självklarheter. T.ex att ha ett långsiktigt perspektiv för sin verksamhet och att ta 

väl hand om sina medarbetare. Han menar dessutom att det finns situationer där 

CSR-arbete kan ha negativ inverkan på både företags vinst och för samhället. Om 

exempelvis Nike skulle lägga ner en fabrik i Vietnam på grund av påtryckningar från 

media och NGO:er för att arbetsvillkoren i fabriken inte är skäliga menar Karlsson 

(2006) att Nikes vinst skulle påverkas negativt. Men den verkliga förloraren skulle bli 

Vietnam, alla arbetstillfällen som skulle försvinna från landet och även de inkomster 

för landet som den fabriken medfört.  

Även Mats Qviberg ställer sig kritisk till hur CSR-arbete påverkar 

marknadsekonomin. Qviberg skrev förordet till Karlsson bok och skrev även för 

SvD:s brännpunkt i samband med att boken gavs ut. Qviberg (2006) skriver i SvD att 

CSR-arbetet medför att företag påverkar marknadsekonomin på så sätt att företag 

fokuserar på andra frågor än att skapa högst möjliga avkastning för ägarna. Qviberg 

(2006) tar även upp frågan kring hur CSR-arbetet påverkar låglöneländer. Han 

menar att det är viktigt att förstå att produktion i låglöneländer påverkar deras 

ekonomier väldigt positivt. Det medför många arbetstillfällen och att lönerna på 

dessa fabriker ofta är högre än inhemska företags löner (Qviberg, 2006).  
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 Även Mats Hallvarsson (2009) belyser problematiken med CSR, transparens och 

marknadsekonomin drivkrafter även om han är positivt inställd till CSR. 

Transparensen medför att det blir svårare för företag att stå sig i konkurrensen på 

marknaden. Transparens medför att kostnader och prisstrategier kan avslöjas för 

konkurrenter (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2009).    
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4 Empiri och Analys 

Empiri och analys kommer att presenteras tillsammans. Först kommer 

fallföretagen att presenteras och även de personer på företagen som intervjuats. 

Därefter kommer empirin att presenteras ämne för ämne. Efter att båda företagens 

empiri presenterats under ämnesrubriken följer en analys på den genererade 

empirin.   

4.1 Fallföretagen 

Två fallföretag har använts i studien, KappAhl och Lindex. Både dessa företag är 

modekedjor verksamma inom textilindustrin. Företagen har valts främst på grund av 

två anledningar; de är jämförbara med varandra och de är verksamma inom 

textilindustrin. Textilindustrin är en bransch där företag kommit långt i sitt arbete 

med hållbarhet. Det finns tydligt satta mål för hållbarhet, hållbarhetsfrågor 

prioriteras inom branschen och det finns en relativt hög transparens i deras 

hållbarhetsarbete. 

4.1.1 KappAhl 

Empirin om KappAhl är tagen från en intervju med Eva Kindgren som är CSR-

ansvarig på KappAhl. Information är även hämtad från företagets officiella CSR-

dokument på företagets hemsida. 

KappAhl är en svensk modekedja som grundades 1953 och idag har butiker i Sverige, 

Norge, Finland och Polen. Företaget driver även en online shop genom deras 

hemsida. KappAhls affärsidé bygger på att erbjuda många människor prisvärt mode 

(hemsida). Affärsidén har hängt kvar sedan starten och företagets första VD Per Olof 

Ahl som hade en vision om att alla människor skulle ha råd att köpa en ny kappa 

varje år. På den tiden var kappor dyra och en vanlig svensk köpte ny kappa kanske 

vart tionde år. Företagets huvudsakliga målgrupp är kvinnor och deras familjer. 

KappAhl säljer dam-, herr- och barnkläder (Kindgren, 2014).  

KappAhl startades som ett familjeföretag och har genom åren haft flera olika ägare. 

Idag är KappAhl börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. Företaget hade 2012/2013 

en omsättning på 4,8 miljarder kronor. KappAhl siktar på att från och med 

2013/2014 växa med 4 procent per år. För att nå detta mål ska företaget satsa på 
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bland annat att skapa en tydligare marknadsposition och stärka relationen till sina 

kunder genom digital kommunikation. Företaget ska även satsa på att bättre utnyttja 

sina stordriftsfördelar och även skapa tydligare kundfokus i linje med sitt 

hållbarhetskoncept (Om KappAhl, 2014). 

4.1.2 Lindex 

Empirin om Lindex är främst tagen från företagets hemsida. Intervjufrågor har 

även ställts till Linda Skogsberg som är sustainability communication coodinator 

på Lindex. I mitten på arbetets gång genomförde Lindex en förändring i hur de 

redogör för sitt CSR-arbete. Redogörelsen sker idag dels genom en Sustainability 

rapport och övrig information redogörs på deras hemsida där även rapporten finns 

bifogad. I denna uppsats har den tidigare redogörelsen använts. Detta beror främst 

på att så som hemsidan ser ut nu är tillfälligt och Lindex kommer i höst att lansera 

en ny sustainability site. Övergripande är dock informationen den samma men 

rapporteringens struktur skiljer sig en del. 

Lindex är en modekedja verksam i norra Europa. Lindex startade 1954 och har idag 

runt 470 butiker runt om i norra Europa och över 5000 medarbetare. Lindex har 

även en online shop och har under senare år även börjat med franschise. Sedan 2007 

är finländska börsbolaget Stockmann (Lindex: Hållbarhetsstrategi: Om Lindex, 

2014). Lindex hade en omsättning på 688 miljoner euro under 2013 

(Stockmanngroup, 2014). 

Lindex affärsidé är inspirerande och prisvärt mode för kvinnor med intresse för 

mode. Lindex sortiment består av damkläder, underkläder, barnkläder, kosmetik och 

herrkläder. De senaste åren har Lindex satsat på att höja modegraden på deras 

klädutbud. Som en del av det arbetet har företaget samarbetat med externa designers 

(Lindex: Lindex story, 2014).   

Lindex arbetar med CSR-frågor och tar dem på stort allvar. CSR-arbetet omfattar inte 

bara produkterna som säljs och framställs utan även arbete med arbetsförhållanden, 

miljö, etik och mänskliga rättigheter (Lindex: Lindex story, 2014). 
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4.2 Om intervjuobjekten 

4.2.1 KappAhl 

På KappAhl har Eva Kindgren intervjuats. Eva är ansvarig för KappAhls hållbarhet i 

produkt och process. Eva har arbetat med inköp i många år och arbetade som 

inköpare på KappAhl tidigare. För åtta år sedan tog Eva ett jobb för KappAhl på 

företagets kontor i Bangladesh och stannade där i tre år. Det var under den tiden som 

intresset för CSR och hållbarhet växte fram. När Eva kom hem från Bangladesh fick 

hon positionen som hållbarhetsansvarig. Detta var en ny tjänst tidigare var 

miljöansvaret utlagt på kontorscheferna och tredje part (Kindgren, 2014).   

4.2.2 Lindex 

Utöver den information som hämtats från Lindex officiella dokument på deras 

hemsida så har även intervjufrågor ställts till Linda Skogsberg. Linda är sustainability 

communication coordinator på Lindex och har haft den positionen sedan 2013. Linda 

har arbetat på Lindex sedan 2005 och innan sin nuvarande position arbetade hon på 

Lindex concept & marketing med bland annat kampanjer och e-handel. Linda har ett 

stort intresse för CSR och hållbarhetsfrågor och när Lindex behövde en person som 

kommunikationsansvarig för sustainability fick Linda chansen att arbeta med dessa 

frågor (Skogsberg, 2014).   

4.3 Fallföretagens CSR-arbete 

4.3.1 KappAhl 

”Vi agerar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och skapar 

mode med omtanke om vår planet idag och i framtiden.” 

(KappAhl: Vårt ansvar, 2014) 

Ovanstående citat är KappAhls hållbarhetsvision. KappAhl arbetar utifrån en 

hållbarhetssyn genom hela försörjningskedjan från design till butik. Arbetet med 

hållbarhet har funnits i företaget länge. Företaget arbetar efter tydliga strukturer och 

strävar efter att vara transparenta i sin verksamhet. KappAhl ägnar sig både åt 

hållbarhetsarbete och sponsring till välgörenhetsorganisationer. Eva förklarar dock 

att KappAhl skiljer tydligt på dessa och anser inte att sponsringen är en del av 

företagets hållbarhetsarbete (Kindgren, 2014).  
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Sedan ungefär ett och ett halvt år har KappAhl arbetat utefter det CSR-koncept de 

använder idag. Konceptet bygger på en struktur där hållbarhetsarbetet är uppdelat i 

tre olika områden; future, friendly och fashion. Varje område representerar olika 

delar av företagets CSR arbete och kommer att förklaras enskilt nedan (Kindgren, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Överblick över KappAhls hållbarhetsarbete 

Future 

Future representerar KappAhls arbete med miljöfrågor. Future handlar om att arbeta 

på ett sätt som bidrar till en bättre framtid för planeten. Arbete omfattar 

produktionen, logistik och transporter samt resurshållning (KappAhl: Future, 2014). 

I produktionen ligger fokus för hållbarhetsarbetet på kemikalier och vatten. KappAhl 

använder sig bland annat av en ”Test and Manufacturing Guide” som deras 

leverantörer måste följa. Guiden innehåller bland annat förbjudna och reglerade 

kemikalier för produktionen och även krav som plaggen måste uppfylla och även 

riktlinjer för barnsäkerhet. Vatten är en viktig fråga inom textilindustrin då det går åt 

mycket vatten i framställningen av textiler. KappAhl är med i Sweden Textile Water 

Initiative, som är ett för projekt textil- och skoföretag. Projektet finns till för att ta 

fram gemensamma policies för hantering av vatten i produktion, så som 

vattenförbrukning, rening, kemikalier och hur avfall ska hanteras (KappAhl: Future: I 

produktion, 2014).    

Hållbarhetsarbetet för logistik och transporter handlar om att försöka minska 

företagets transporters belastning på miljön. För att miminera belastningen som 
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transporter medför förs diskussioner med transportörer för att hitta effektivare och 

resurssnålare lösningar. KappAhl försöker att använda båt- och järnvägstransporter i 

så stor utsträckning som möjligt. KappAhl strävar efter att minska även 

tjänsteresornas belastning. Tjänsteresor sker i regel med järnväg och företaget 

försöker även att minska antalet tjänsteresor genom att använda exempelvis 

videokonferenser då det är möjligt (KappAhl: Future: Logistik och Transporter, 

2014). 

I future-delen av hållbarhetsarbetet ingår även resurshållning och 

materialåtervinning.  KappAhl försöker att designa förpackningar som är resurssnåla 

och i miljövänliga material. Även återvinning är en del av Future-arbetet. Dels 

återvinner och källsorterar KappAhl i deras butiker och på kontoren. Plagg som inte 

blir sålda återanvänds och i höst kommer KappAhl även att starta klädinsamling i 

deras butiker för att gamla plagg ska kunna återanvändas eller återvinnas (Åkesson 2, 

2014).  I arbetet med resurshållning ingår även energiförbrukning, KappAhl arbetar 

för att minska energiåtgången inom hela verksamheten (KappAhl: Future: Resurser 

och Materialåtervinning, 2014). 

Friendly 

Friendly representerar KappAhls arbete med deras sociala relationer. Arbetet 

innefattar relationen till KappAhls kunder, deras medarbetare och leverantörer. 

Friendly-arbetet är uppdelat i tre underkategorier; produktion, medarbetare och 

stödarbete (KappAhl: Friendly, 2014).  

Inom produktionen handlar friendly-arbetet framförallt om att hjälpa deras 

leverantörer att upprätthålla och förbättra arbetsförhållandena för deras 

medarbetare. För att lyckas med detta har KappAhl en uppförandekod som alla deras 

leverantörer förbinder sig att följa. Uppförandekoden innehåller regler angående 

säkerhet på arbetsplatsen, tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, löner och 

arbetstider (KappAhl: Friendly: Projekt i vår produktion, 2014). 

I Friendly-arbetet ingår även KappAhls arbete med sina egna medarbetare. KappAhl 

strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare ska ges samma 

möjligheter och förutsättningar. Företaget strävar efter hög mångfald bland 

medarbetarna, både etnisk och kulturell och företaget vill även bättre könsfördelning 

(hemsida). För att följa upp arbetet med sina medarbetare utför KappAhl årliga 
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medarbetarenkäter, vilket gör det möjligt för företaget utvecklas som arbetsplats 

(KappAhl: Friendly: Medarbetarna är vår viktigaste tillgång, 2014).  

I arbetet med KappAhls sociala relationer ingår även att bidra till samhällen där 

företaget bedriver verksamhet. Företaget försöker att prioritera långsiktiga projekt. 

KappAhl bidrar bland annat till träningscenter för kvinnor i Bangladesh och 

organisationer som hjälper utsatta barn som BRIS och Majblomman (KappAhl: 

Friendly: Bidrag för att göra skillnad, 2014). 

Fashion 

Fashion står för KappAhls hållbarhetsarbete med de produkter som företaget säljer. 

Målet är att produkterna ska vara framställda i bra material och att de resurser som 

behövs används på bästa sätt. Fashion-arbetet handlar bland annat om att framställa 

plagg i hållbara material och även märka dessa plagg så att kunderna lätt kan hitta 

dessa plagg och göra medvetna val. De hållbara materialen är bland annat ekologisk 

bomull och lin samt återvunna fibrer och återvunnet polyester (KappAhl: Fashion, 

2014). 

I hållbarhetsarbetet med plaggen ingår även arbetet med kemikalier. KappAhl har en 

lista över kemikalier som är förbjudna eller får förekomma i begränsade i halter i 

produkterna. Denna lista grundar sig bland annat på EU:s kemikalielagstiftning 

(KappAhl: Fashion: Kemikalier, 2014). 

KappAhl arbetar även för att alla deras produkter för barn ska vara säkra (KappAhl: 

Fashion: Säkerhet för barn, 2014). 

4.3.2 Lindex 

Lindex hållbarhetsarbete bygger på FN:s Global Compact 10 Principles. Lindex 

redovisar sitt hålbarhetsarbete på sin hemsida och i en årlig hållbarhetsrapport 

(Lindex: Hållbarhetsstrategi: Hur rapporterar vi, 2014). Lindex ingår som tidigare 

nämnts i Stockmann-koncernen. I koncernen finns ett gemensamt hållbarhetsarbete, 

med gemensamma mål för koncernen. Men det är Lindex VD tillsammans med 

ledningsgruppen som har yttersta ansvaret för Lindex hållbarhetsarbete. Till hjälp 

finns en CSR-koordinator, en miljöchef och koncern-controllers. Det operativa 

arbetet sköts av avdelnings- och landschefer samt medarbetare (Lindex: 

Hållbarhetsstrategi: Lindex styrning av hållbarhetsarbetet, 2014). På sin hemsida 
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under rubriken hållbarhetsstrategi presenterar Lindex prioriterade frågor som 

företaget arbetar med, dessa är bland annat: 

• Hållbart mode, vilket innefattar design, produktsäkerhet, kvalitet och 

kemikalier. 

• Social Compliance, vilket är arbetet med mänskliga rättigheter. 

• Minskad klimatpåverkan. 

• Effektiv resursanvändning och återvinning. 

• Engagemang och stärkande av det lokala samhället. 

• Engagerade medarbetare. 

• Etik och anti-korruption. 

(Lindex: Hållbarhetsstrategi: Intressentdialys, 2014) 

Lindex CSR-arbete är uppdelat på tre olika områden; Mode under ansvar, Socialt 

ansvar och Miljöansvar. Dessa tre områden kommer att beskrivas utförligare nedan. 

Enkelt förklarat handlar Mode under ansvar om CSR-arbetet relaterat till 

produkterna, Socialt ansvar handlar om CSR-arbetet relaterat till medarbetarna och 

Miljöansvaret handlar om CSR-arbetet relaterat till hur miljön påverkas av 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Överblick över Lindex hållbarhetsarbete 
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Mode under ansvar 

Mode under ansvar representerar Lindex arbete med att förbättra deras processer ur 

ett hållbarhetsperspektiv och även att öka användningen av hållbara material i deras 

produkter. Lindex erbjuder sina kunder plagg tillverkade av ekologisk bomull, 

återvunna material och andra alternativa fibrer som medför en mindre miljöpåverkan 

än de traditionella materialen.  

En viktig del av arbetet inom ”Mode under ansvar” är arbetet med Lindex 

produktansvar. Detta arbete består av olika typer av kvalitetstest på företagets 

produkter. Dessa tester är dels tester som genomförs under själva 

framställningsprocessen men även tester på slutprodukter. Testerna genomförs både 

internt men även på externa laboratorier. Testerna innefattar bland annat tvättest, 

torrfällningstest, kemikalie- och PH-tester och klorblekningstest. Som en del av 

Lindex produktansvar har de även tagit fram en aktivitetsplan som tillämpas när 

produkter som inte uppnått kraven ändå kommit ut till försäljning (Lindex: Mode 

under ansvar: produktansvar, 2014). 

För att kunder lättare ska kunna hitta och identifiera de plagg som är framställda i 

ekologisk bomull och återvunna material har alla dessa produkter samlats under 

namnet ”Sustainable choice”. Alla dessa produkter märks med en etikett för att 

kunder lätt ska kunna identifiera dem (Lindex: Mode under ansvar: hållbara 

sortiment, 2014).   

Arbetet med kemikalier i produkter och framställningsprocesser utgår från en 

restriktionslista som bygger på EUs kemikalielagstiftning REACH. Listan består dels 

av kemikalier som är helt förbjudna och dels kemikalier som är tillåtna upp till vissa 

halter (Lindex: Mode under ansvar: Kemikalier, 2014).  

Säkerhetskraven på barnkläder är extra stora. Inga barnkläder ska medföra någon 

risk för barnet. Företaget har därför bland annat upprättat en checklista som används 

under hela framtagningsprocessen (Lindex: Mode under ansvar: Säkra barnkläder, 

2014). 

Socialt ansvar 

Lindex sociala ansvar utgår ifrån deras egna medarbetare och medarbetarna i 

leverantörsledet. 
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Lindex strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda sina 

medarbetare en säker arbetsplats där delaktighet, eget ansvar, feedback och 

prestation uppmuntras. Lindex drivs av sin vision och sina värderingar. Företaget 

strävar efter mångfald och jämställdhet inom organisationen. Lindex är ett företag 

där medarbetarna ska ha möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. 

Medarbetarna ska tydligt veta vad som förväntas av dem och feedback är en viktig del 

för både medarbetarnas och Lindex utveckling (Lindex: Socialt ansvar: Engagerade 

medarbetare, 2014). 

En stor del av Lindex sociala ansvarsarbete är arbetet med leverantörer och deras 

medarbetare. Lindex samarbetar med cirka 200 leverantörer. De flesta av 

leverantörernas fabriker ligger i Asien och Lindex arbetar för att medarbetarna på 

dessa fabriker ska ha grundläggande arbetsförhållanden. För att uppnå detta 

använder Lindex BSCI Code of Conduct. Arbetet med uppförandekoden infattar även 

uppföljning i forma av inspektioner. Lindex har även egna produktionskontor i 

anslutning till leverantörerna och fabriker besöks dagligen av personalen från 

produktionskontoren (Lindex: Socialt ansvar: Arbete i leverantörsledet, 2014).  

Ytterligare en del i Lindex sociala ansvar är samhällsengagemang i form av 

samarbeten med organisationer och projekt. Lindex är bland annat huvudsponsor till 

Rosa bandet och stödjer olika utbildningsprojekt i Bangladesh och Kina (Lindex: 

Socialt ansvar: Samhällsengagemang, 2014). 

Miljöansvar 

Lindex miljöansvar syftar till arbetet med att försöka minska den belastning på 

miljön deras verksamhet leder till. Lindex verksamhet påverkar miljön på flera sätt. 

De frågor som prioriterats i detta arbete har delats upp i två kategorier; direkt 

miljöpåverkan och indirekt miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan är 

energianvändning, transporter och avfall. Den indirekta miljöpåverkan är lokal 

miljöpåverkan som externa leverantörer ger upphov till och miljöpåverkan på grund 

av konsumenters sätt att sköta och hantera kläderna som de köpt på Lindex. Inom 

dessa områden har företaget satt upp mål som företaget arbetar mot. Målen är att 

använda resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, minimera avfall genom hela 

processen, att transporter sker med hänsyn till miljön och att kontinuerligt föra 

dialoger med sina intressenter (Lindex: Miljöansvar: miljöarbete, 2014).   
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En del av miljöansvarsarbetet är Lindex engagemang i externa organisationer så som 

Textil Exchange, Sweden Textile Water Initiative och Better Cotton Initiative. Dessa 

organisationer jobbar bland annat för att minska de negativa effekterna av 

bomullsodling och för att förbättra vattenanvändningen i textilproduktion (Lindex: 

Miljöansvar: Hållbarhet i kedjan, 2014). 

Lindex strävar efter att deras leverantörer ska delta i förbättringsprojekt för att 

produktion ska bli mer resurseffektiv. Lindex använder en miljökod för deras fabriker 

där krav ställs för vattenrening, kemikaliehantering, avfallshantering och utsläpp. 

Leverantörerna rankas efter hur väl de uppfyller kraven som ställs (Lindex: 

Miljöansvar: Miljömedveten produktion, 2014). 

Lindex arbetar även för att effektivt utnyttja den energi som verksamheten kräver, 

och företaget försöker att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt. Lindex har 

valt att använda förnybara energikällor i butiker och på kontor. De har även tagit 

fram checklistor för att minska energiåtgången i det dagliga arbetet (Lindex: 

Miljöansvar: Effektiv Energianvändning, 2014). 

Även transporter är en prioriterad fråga i miljöansvarsarbetet. Lindex krav på deras 

transportörer att de ska ha ett miljöarbete samt att de ska kunna redovisa det 

koldioxidutsläpp Lindex transporter medför. Man försöker även att undvika flygfrakt. 

Den stora delen av transporterna sker med fartyg, men även lastbil och tåg används. 

Dessutom strävar företaget efter att ha hög fyllnadsgrad i deras frakter. Lindex har 

även en resepolicy för tjänsteresor i företaget som säger att alla resor som tar mindre 

än sex timmar med tåg ska göras med tåg istället för flyg om det är möjligt (Lindex: 

Miljöansvar: Transport med miljöhänsyn, 2014). 

Återvinning och avfallshantering är även prioriterade frågor. Detta arbete sträcker sig 

från val av förpackningar till återvinning och källsortering på Lindex 

verksamhetsställen. Dessutom ska plagg som inte blivit sålda återvinnas eller 

återanvändas (Lindex: Miljöansvar: Effektivt resursutnyttjande, 2014).    

4.3.3 Analys  

Företags CSR-arbete är idag i många fall ett relativt omfattande arbetsområde vilket 

både KappAhl och Lindex är goda exempel på. Det krävs strukturering av arbetet för 

att skapa en förståelse för hållbarhetsmålen både externt och internt. De flesta av de 

värderingar som förmedlas i FN:s 10 Global Compact principles återfinns i företagens 
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CSR-arbete. Företagens CSR-arbete ser i stort sett likadant ut och omfattar ungefär 

samma struktur, problemfrågor och metoder. Den struktur som båda företagen 

använder idag är indelad i; medarbetare, miljö och produkt. Inom kategorin 

medarbetare ingår både företagens egna medarbetare och deras leverantörers 

medarbetare. Miljödelen handlar om miljöfrågor i process och verksamhet. Produkt 

handlar framförallt om miljömässiga aspekter av produkten, dvs material och 

kemikaliehalt. 

I båda företagen finns ett stort fokus på företagens leverantörer i CSR-arbetet. 

Brytting (2005) menar enligt intressentmodellen att de frågor som prioriteras 

förutom vinst är frågor som företagets intressenter värdesätter för att stanna i 

relationen till företaget. I den här studien framgår det att det inte är leverantörerna 

som själva exempelvis ställer krav gällande arbetsförhållanden utan det är 

uppdragsgivarna som inspekterar dem och har tydliga uppförandekoder för arbetet 

på fabrikerna. Att Lindex och KappAhl prioriterar leverantörers arbetsförhållanden 

högt beror sannolikt på att företagen känner ett ansvar för deras leverantörer och vet 

att om de inte ställer krav och senare genomför kontroller kommer kraven antagligen 

inte att uppfyllas. Men självfallet påverkas fallföretagen även av påtryckningar från 

andra intressenter så som kunder, regering och media som ställer krav på att de 

produkter som företaget säljer inte ska produceras under vissa typer av 

omständigheter som t.ex barnarbete. Företag måste kunna tillfredsställa sin 

marknads behov för att gå med vinst. Kräver marknaden att de produkter de köper är 

producerade på ett ansvarsfullt sätt, måste företaget inte bara agera ansvarsfullt inom 

sin egen organisation om försörjningskedjan sträcker sig utanför företagets egna 

gränser. Företaget måste då även kontrollera att deras leverantörer producerar på ett 

ansvarsfullt sätt.  

Vid en analys av de CSR-frågor som företagen arbetar med utifrån Porter & Kramer 

(2006) modell där socialt ansvarstagande delas in i tre kategorier efter hur strategiskt 

CSR-arbetet är så arbetar fallföretagen främst med allmänt sociala frågor och frågor 

kring värdekedjans sociala effekter. Det sponsringsarbete som företagen ägnar sig åt 

är exempel på allmänna sociala frågor. Båda företag sponsrar dock till organisationer 

som på ett eller annat vis är knutna till den egna verksamheten vilket visar på att det 

finns ett strategiskt tankesätt även här. Ett tydligt exempel är Lindex som är 

huvudsponsor till rosa bandet, en organisation som arbetar mot bröstcancer. 
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Bröstcancer är en cancerform som nästan uteslutande drabbar kvinnor ifrån 

medelåldern och uppåt, vilket är en stor del av företagets kunder. Arbetet för att 

minska vattenförbrukningen är ett exempel på en fråga som handlar om 

värdekedjans sociala effekter. Det går åt mycket vatten vid framställning av textiler 

och det är viktigt för alla företag inom textilindustrin att effektivisera och minska 

vattenkonsumtionen. Om vatten blir väldigt dyrt eller blir en extrem bristvara 

kommer det att få stora konsekvenser för industrin. Inte något av företagen ägnar sig 

åt frågor som påverkar konkurrenssituationen. Det beror antagligen på att 

textilindustrin kommit väldigt långt i sina CSR-arbeten. Att framställa plagg i 

hållbara material som ekologisk bomull är idag inte en konkurrensfördel eftersom 

många klädföretag erbjuder marknaden detta. I en bransch där nästan alla arbetar 

mycket med hållbarhetsfrågor och ligger i framkant blir det självfallet svårare att 

hitta frågor som gynnar deras konkurrenssituation. Med det sagt är det självklart inte 

omöjligt. Ett exempel är då HM lanserade klädinsamling i butiker för att återvinna 

gamla plagg (Åkesson 1, 2014).  Men marknaden har svarat snabbt och nu har fler 

företag infört konceptet, bland annat inför KappAhl klädinsamling i höst (Åkesson, 

2014).   

Müller (2008) menar att det finns två sätt att arbeta med hållbarhet i 

försörjningskedjan. Det ena sättet är att kontrollera att leverantörer arbetar efter 

riktlinjer för miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Det andra sättet är att arbeta 

med hållbara produkter, det vill säga produkter som är framställda med hållbara 

procesers och hållbara material. Båda fallföretagen i studien använder sig av båda 

strategierna, vilket tyder ytterligare på att företagen kommit långt i arbetet med CSR.   

Viktigt att nämna är att arbetet med CSR är ett arbete som ständigt utvecklas. I takt 

med att företag gör framsteg i ett CSR-område så kommer fokus att skifta till ett 

annat. Hittills har arbetet med leverantörer varit högt prioriterat, nästa steg kan vara 

att koncentrera sig mer på transporter. En fråga som idag inte har särskilt stor fokus i 

företagens CSR-rapportering, vilket antagligen beror på att intressenternas 

påtryckning för resurseffektivare transporter idag inte är lika stort som det för 

leverantörer. 
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4.4 Fallföretagens inköpsarbete 

4.4.1 KappAhl 

KappAhls inköpsfunktion är uppdelat efter sortiment; dam, herr, barn och 

underkläder. På inköpsavdelningen arbetar personalen i team, där ett team består av 

inköpare, inköpsassistent, design och produktionstekniker. KappAhl har totalt 

ungefär 220 leverantörer som de arbetar tillsammans med (Kindgren, 2014).  

I inköpsfunktionen på KappAhl finns tre viktiga roller; inköpare, inköpsutveckling 

och merchandisers. Inköparna är budget- och försäljningsansvariga. De lägger order 

hos leverantörer om vad och hur mycket som ska beställas. Inköpsutveckling 

fungerar som ett stöd för inköparna. Det är även inköpsutveckling som beslutar vilka 

krav som ska ställas på leverantörer. KappAhl har även kontor i länder där deras 

leverantörer är verksamma. På dessa produktionskontor arbetar merchandisers. 

Merchandiserna är inköparnas kontakt med produktionen och de är även dem som 

förhandlar om pris med leverantören (Kindgren, 2014).  

Inköpsbesluten tas på huvudkontoret i Mölndal. Som exempel kanske KappAhl 

beslutar sig för att ingå ett samarbete med en ny leverantör. Det kan finnas många 

anledningar till att en ny leverantör behövs. Kanske behöver man utöka 

produktionen, kanske ska ett nytt material användas eller så kanske ett tidigare 

samarbete avslutats. Beslutet att en ny leverantör behövs tas av inköpsutveckling i 

Mölndal. Det är sedan merchandiserns uppgift att leta upp möjliga leverantörer. 

Merchandisern besöker fabriken och kontrollerar att allt ser bra ut. Efter det skickas 

en inspektör till fabriken för att se om fabriken uppfyller KappAhls krav. Gör den det 

godkänns fabriken och samarbete kan ingås (Kindgren, 2014).  

Inköparnas arbete på KappAhl handlar till stor del om att ansvara för sina 

inköpsbudgetar och försäljning. De mäts främst efter hur väl de håller deras budget 

och den bruttovinst de gör. Leverantörer och priser förhandlas fram av 

inköpsutveckling och merchandisers. Inköparna förses sedan med uppgifter om 

priser och leverantörer i deras datorprogram som de kan välja emellan (Kindgren, 

2014). 



49 
 

4.4.2 Lindex 

Lindex äger i dagsläget inga egna fabriker, utan allt som köps in produceras hos 

leverantörer. Företaget använder över 200 olika leverantörer, de flesta belägna i 

Asien. Alla leverantörer som används måste vara godkända av Lindex. 

Inköpsarbetet på Lindex sker dels från huvudkontoret i Göteborg men även från 

Lindex produktionskontor.  Det är produktionskontoren som tar den initiala 

kontakten med leverantörerna. Det är även produktionskontoren som besöker 

potentiella och befintliga leverantören och genomför audits. Alla leverantörer som 

företaget använder måste vara godkända och uppfylla Lindex code of conduct krav. 

Alla leverantörer utvärderas efter ett scorecard där leverantörerna graderas efter 

resultatet på utvärderingarna. De leverantörer som får bäst resultat blir sedan 

prioriterade i orderläggningen (Skogsberg, 2014).  

Det är inköparna på huvudkontoret som beslutar kvantitet och material på 

produkterna som köps in. Men det är på produktionskontoren som beslut rörande 

vilken leverantör som ska användas tas och det är produktionskontoren som placerar 

ordern (Skogsberg, 2014).  

Inköparna mäts efter flera olika parametrar, varav de flesta är kopplade till budget. 

De mäts bland annat på försäljning mot budget, inköp mot budget och 

omsättningshastighet mot budget. Men inköparna mäts även efter parametern andel 

av inköpt kvantitet som är i hållbara material (Skogsberg, 2014).    

4.4.3 Analys  

KappAhl och Lindex inköpsfunktioner är både lika och olika varandra. Van Weele 

(2010) menar att en inköpsfunktion ofta består av fler roller som är inblandade i 

processen och att inköparen vanligtvis är den person som förhandlar med 

leverantören och lägger ordern. Van Weele (2010) är dock noga med att påpeka att 

inköpsprocesser är komplexa och ser olika ut i olika organisationer. Varken på Lindex 

eller KappAhl är det inköparen som förhandlar med leverantören. I båda 

fallföretagen är det personal som arbetar på produktionskontoren i anslutning till 

leverantörerna som letar upp och kontaktar nya eventuella leverantörer. På KappAhl 

är även de merchandisers som arbetar på produktionskontoren med och förhandlar 

om priset. Eva på KappAhl beskriver personalen på produktionskontoren som inköps 

högra hand mot produktionen vilket är en bra beskrivning av produktionskontoren 
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funktion på båda företagen. Det är produktionskontoren som har hand om kontakten 

med leverantörerna. Följande förenklade figurer visar på skillnaderna i KappAhls och 

Lindex inköpsorderprocesser. 
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Figur 4.3 Inköpsprocessen hos KappAhl och Lindex 
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att lägga sin order hos. På Lindex är det produktionskontorena som väljer i vilken 

fabrik ordern läggs. På Lindex är det inköparen som väljer i vilket material en 

produkt ska köpas in. På KappAhl kan inköparen få krav från inköpsutveckling om 

material. Dessa skillnader är inte så stora men kommer att analyseras ytterligare i 

nästkommande avsnitt. 

KappAhl har även en funktion som kallas för inköpsutveckling på deras 

inköpsavdelning. Inköpsutveckling fungerar som ett stöd för inköparna och det är de 

som bland annat arbetar fram krav för leverantörerna. Inköpsutveckling kan även ge 

krav till inköparna att förhålla sig till i sina inköpsbeslut. I intervjun med Lindex togs 

det inte upp någon liknande funktion på företaget. Det går dock inte att utesluta att 

även de har ett liknande stöd för inköp, men kanske är den inte lika viktig eller 

omfattade som hos KappAhl. 

Det är svårt att få en exakt bild över hur inköpsfunktionen ser ut. I företag som dessa 

är ofta inköpsfunktion omfattande eftersom allt som säljs köps in. All produktion är 

belägen långt ifrån huvudkontoren. Utifrån empirin kring företagens inköp och de 

roller som Van Weele (2010) beskriver i inköpsfunktionen kan det konstateras att 

även produktionskontoren är en del av inköpsfunktionen, även om företagen själva 

tydligt skiljer mellan dessa två funktioner 

Van Weele (2010) pratar även om olika typer av köp. Han menar att det finns tre 

typer av köp; nya köp, modifierade omköp och rena omköp. Alla tre köpsituationer 

finns i båda fallföretagen. Oftast rör det sig dock om modifierade och rena omköp, 

nya produkter från befintliga leverantörer och befintliga produkter från befintliga 

leverantörer. Detta medför även att förhandlingar med leverantören inte sker vid 

varje enskilt köp utan det rör sig om avropsavtal där avtalen sträcker sig under en 

längre period.      

4.5 Hur inköpsarbetet påverkas av CSR 

4.5.1 KappAhl 

Inköparnas arbete påverkas inte i särskilt stor utsträckning av KappAhls riktlinjer 

och målsättningar för hållbarhet. Detta beror på att det inte är inköparna som 

exempelvis utser nya leverantörer eller förhandlar om priser. Inköparna kan få krav 

från inköpsutveckling, men då hjälper även inköpsutveckling till med att inköparen 
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endast kan välja mellan leverantörer som uppfyller kraven. En inköpare kan 

exempelvis få ett krav från inköpsutveckling om att hela inköparens baskollektion ska 

vara tillverkad i ekologisk bomull. Inköparen kan då endast välja mellan de 

leverantörer som erbjuder ekologisk bomull (Kindgren, 2014). 

Det största arbetet med hållbarhetsfrågor på KappAhl ligger hos inköpsutveckling. De 

fattar besluten och ser till att besluten följs. Det är även de som arbetar fram kraven 

och som ställer kraven på företagets leverantörer. Även merchandiserna får ett stort 

ansvar över att se till att både nya och befintliga leverantörer uppfyller de krav som 

ställs (Kindgren, 2014). 

4.5.2 Lindex  

Linda förklarar att inköpsarbetet självklart påverkas av Lindex sustainability-mål. 

Sustainability-målen finns med i hela processen, från design till färdig produkt och 

sedan till butik och även återvinning. Mål sätts upp för sustainability vilket påverkar 

inköparnas arbete. T.ex har Lindex satt upp målet att 80% av sortimentet ska komma 

från mer hållbara fibrer 2020, vilket påverkar inköparnas arbete i allra högsta grad 

eftersom det är inköparna som bestämmer i vilket material produkten ska köpas in. I 

arbetet med leverantörer är det dock främst produktionskontoren som påverkas, då 

det är de som väljer leverantörer och följer upp hur väl de uppfyller företagets krav 

(Skogsberg, 2014). 

4.5.3 Analys 

Att inköpsfunktionen som sådan påverkas av CSR-arbetet råder det ingen tvekan om. 

Förutom hur CSR-arbetet påverkar alla funktioner och avdelningar inom ett företag 

så är det i arbetet med leverantörer och produkter som inköpsfunktionerna påverkas. 

Detta eftersom det är inköpsfunktionen som fattar beslut rörande leverantörer, 

material och kvantitet. Inköpsfunktionen är även involverad i arbetet med att 

säkerställa att uppförandekoderna uppfylls. I ett företag som inte själv bedriver 

produktion, som använder sig av många leverantörer och har både flera olika och 

långa försörjningskedjor, ökar behovet av Supply Chain Management för att hålla 

kostnader låga och samtidigt ha kontroll över leverantörers arbete ur ett miljömässigt 

och socialt perspektiv. Det är både KappAhl och Lindex som är de företag som hålls 

ansvariga för deras försörjningskedjor, vilket antagligen beror på deras maktposition 

och på att det är de som pressas av intressenter.  
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Själva inköparna på KappAhl och Lindex påverkas lite olika av CSR-arbetet. Det 

beror på att inköparnas arbetsuppgifter och ansvarsområden delvis skiljer sig åt. På 

KappAhl beslutar inköparna om kvantitet, det är inköparen som placerar ordern hos 

leverantören och inköparna kan få krav gällande material från inköpsutveckling. På 

Lindex beslutar inköparen om både kvantitet och material själv, det är däremot inte 

inköparen som placerar ordern hos leverantören, utan produktionskontoren som gör 

detta.  

Eftersom inköparnas ansvarsområden delvis skiljer sig åt så påverkas de även lite 

olika av CSR-arbetet. Utifrån denna studie verkar det som att inköparna på Lindex 

påverkas mer av CSR-målen eftersom de tar beslutet om material och därmed kan 

påverka andelen plagg som ska produceras i hållbara material. Utifrån detta tycks 

inköparens arbetsuppgifter och ansvarsområde ha effekt på i vilken utsträckning de 

påverkas av hållbarhetsarbetet. Ju mer ansvar inköparen har ju mer kommer de att 

påverkas. På exempelvis ett företag där inköparen även har ansvaret att välja 

leverantör och skriva avtal med leverantören kommer inköparen antagligen att 

påverkas väldigt mycket av de CSR-mål som företaget har.  

Det kanske största ansvaret för CSR-arbetet hos inköpsfunktionen ligger i båda 

fallföretagen hos personalen som arbetar på produktionskontoren. Det är de som 

väljer leverantörer och godkänner dem. Medarbetarna på produktionskontoren är 

även delaktiga i inspektionerna av leverantörerna. På Lindex är det även personalen 

på produktionskontorena som placerar ordrarna hos leverantören. Som tidigare 

nämnt fungerar produktionskontoren som inköps högra hand mot leverantörerna 

och produktionen. Arbetet med att välja ut och godkänna leverantörer påverkas 

mycket av CSR-riktlinjer. För att uppnå kontroll över leverantörer som geografiskt 

befinner så långt ifrån huvudkontoret är det antagligen en förutsättning att ha 

personal på plats i anslutning till fabrikerna. I linje med den teori som presenterats 

kring Sustainable Supply Chain Management så får inköpsfunktionerna fler aspekter 

att hänsyn till i sitt arbete än endast pris. Detta leder till ett ökat behov av nära 

relationer till sina leverantörer, vilket produktionskontoren är ett tydligt ett exempel 

på.   

Alla företag ser olika ut och organiserar sin inköpsfunktion på olika sätt. Hur 

inköparna påverkas av CSR beror på vilka arbetsuppgifter de har och vilket ansvar 

dessa arbetsuppgifter medför. Troligen blir det enklare att faktiskt se till att målen 
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följs upp om inköparna får konkreta krav som hos KappAhl. Å andra sidan blir 

inköparna sannolikt mer engagerade i CSR-frågor om de har större inflytande över 

arbetet själva som hos Lindex. Det finns inget rätt eller fel sätt, men medvetenheten 

om att arbetsuppgifter och ansvarsområde har inverkan på i vilken utsträckning 

inköpare påverkas av hållbarhetsarbetet är viktig. Vet ett företag om hur deras 

inköpare påverkas kan de utveckla metoder för att uppnå målen. Om ansvaret över 

exempelvis material ligger hos inköpren är det viktigt att använda sig av incitament 

för att uppnå målen, särskilt i organisationer som dessa två där inköparna till stor del 

mäts efter budgetrelaterade mått och hållbara material ofta är dyrare. Att Lindex 

gjort detta men inte KappAhl beror antagligen just på att Lindex inköpare själva 

fattar beslut om material.  

4.6 Uppföljningsarbete 

4.6.1 KappAhl 

Hållbarhetsarbetet är brett och täcker stora delar av verksamheten. Därmed blir även 

uppföljningen av hållbarhetsarbetet bred. Eva ger exempel på hur den vanligaste 

uppföljningen ser ut (Kindgren, 2014). 

Uppföljningsarbetet har sin utgångspunkt i KappAhls uppförandekod. De sociala 

aspekterna av hållbarhetsarbetet på KappAhl följs upp med hjälp av inspektioner. I 

inspektionerna graderas leverantörerna på en skala från 1 till 3. Leverantörerna ska 

klättra på den här skalan, alltså bli bättre. Skulle en leverantör bli sämre får 

leverantören ett utvecklingsprogram. Under tiden för utvecklingsprogrammet ska 

leverantören vidta åtgärder för att uppfylla de krav som ställs (Kindgren, 2014).  

Vid uppföljning av kemikalier är kraven hårdare. Kemikaliehalter uppföljs med 

stickprov och kravet är noll risk, det vill säga det får inte förekomma kemikalier som 

är otillåtna och de reglerade kemikalierna får inte överstiga maxmängden (Kindgren, 

2014). 

Men Eva belyser även svårigheterna med uppföljningen. KappAhls tillverkningskedja 

är lång. Även om KappAhl anser sig ha bra kontroll över deras samarbetspartners 

arbete så är kontrollen över underleverantörer svårare. Ett exempel på detta är 

bomullen som används. Många bomullsodlare odlar mindre mängder bomull som de 
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bidrar med varje dag. Bomullsodlarnas bomull blandas upp med varandras och det är 

svårt att särskilja den ene odlaren från den andre (Kindgren, 2014).  

De krav som KappAhl ställer på sina leverantörer uppmuntrar de även att föra vidare 

till deras underleverantörer. Det finns kontroller även för underleverantörer, men 

deras arbete är inte 100 % kontrollerat (Kindgren, 2014). 

4.6.2 Lindex 

Lindex har en uppförandekod som alla deras leverantörer förbinder sig att följa när 

avtal sluts.  

För att följa upp uppförandekoden använder sig Lindex av inspektioner, utbildningar 

och om det krävs avstängningar. Lindex har egna inspektörer som är anställda på 

deras produktionskontor i de länder där deras leverantörer bedriver sin verksamhet. 

Lindex inspektioner bygger på BSCI Code of Conduct (Lindex: Socialt ansvar: Arbete 

i leverantörsledet, 2014).  

Uppföljningsarbetet handlar inte bara om inspektioner utan en stor del utav arbetet 

är utbildning och stöttning i fabrikerna. Tanken är att fabrikerna själva ska arbeta för 

att förbättra arbetsförhållandena utan att Lindex ska behöva ställa krav och göra 

inspektioner. Förhoppningen är att ge fabrikerna de verktyg och den stöttning de 

behöver för att själva klara och prioritera detta arbete (Lindex: Socialt ansvar: Arbete 

i leverantörsledet, 2014).  

De inspektioner som görs hos fabrikerna innehåller ett antal moment. Först har 

inspektören eller inspektörerna ett möte med fabriksledningen, sedan gör en 

genomgång av dokument på fabriken, därefter en visuell inspektion av fabriken och 

intervjuer med medarbetare på fabriken och avslutningsvis ett möte med fabriken 

ledning och eventuellt upprättande av en åtgärdsplan (Lindex: Socialt ansvar: Arbete 

i leverantörsledet, 2014).  

Om en leverantör inte kan genomföra en åtgärdsplan som upprättats av Lindex efter 

en inspektion och inga förbättringar genomförs kan leverantören hamna på Lindex 

stopplista. Det betyder att Lindex inte får lägga fler ordrar hos fabriken tills åtgärder 

genomförts (Lindex: Socialt ansvar: Arbete i leverantörsledet, 2014). 

Men det finns svårigheter med uppföljningen av uppförandekoden. Ett problem är att 

ledningen i fabrikerna ofta har dålig kontroll och bristande rutiner för kontroll. Här 

försöker Lindex arbeta för att utbilda ledningen i hur de själva ska kunna skapa 
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interna rutiner. En annan brist är dokumentationen i fabrikerna. Det är inte ovanligt 

att det saknas kopior på anställdas id-handlingar. Att dokumentationen är bristfällig 

leder till att en del av de krav som ställs i uppförandekoden blir svåra att följa upp. 

T.ex kan det vara svårt att kontrollera att barnarbete inte förekommer om det inte 

finns kopia på de anställdas id-handlingar. Även här arbetar Lindex för att utbilda 

fabrikerna i att själva i att inse vikten av ordentlig dokumentation. Även kraven om 

arbetstider på fabrikerna är svåra att komma tillrätta med. Lindex menar att de 

anställda på fabriken själva vill arbeta övertid för att tjäna mer pengar. Lindex 

ledtider leder också till att risen för överarbete ökar, därför försöker företaget att ta 

hänsyn till kapacitet i fabriker när de lägger order i fabriker (Lindex: Socialt ansvar: 

Utmaningar med uppförandekoden, 2014).  

Även leverantörernas löner är ett problemområde. Det beror mycket på vad som kan 

anses vara en minimilön och hur man kontrollerar detta. Lindex arbetar aktivt inom 

BSCI för att förbättra arbetsförhållandena, ett område som lönen ingår i. Ett annat 

problem är fackliga organisationer i fabrikerna. Ofta är den fackliga organiseringen 

liten i många av produktionsländerna. Lindex arbetar för att möjlighet till 

fackorganisationer ska finnas tillgänglig hos deras leverantörer (Lindex: Socialt 

ansvar: Utmaningar med uppförandekoden, 2014).    

4.6.3 Analys 

En stor del av CSR-arbetet är att följa upp leverantörerna för att kontrollera att de 

uppfyller de krav som ställs på dem. Båda företagen använder sig av 

uppförandekoder för sina leverantörer och det finns tydliga regler även för 

kemikalieanvändning. Uppföljning görs med hjälp av inspektioner, både av interna 

och externa inspektörer. Inspektionerna syftar till att kontrollera att fabriker 

uppfyller de krav som ställs på dem och upptäcka brister och förbättringspotential. 

Leverantörerna graderas efter hur väl de uppfyller målen.  

Det finns flera svårigheter med uppföljningsarbetet och här visar sig den problematik 

som uppstår i samband med långa försörjningskedjor. Det är svårt att ha kontroll 

över vad som sker utanför företagets egna gränser. Ju fler olika parter som ingår 

desto svårare är det att ha kontroll. Dels eftersom arbetet med uppföljning blir större 

och större, men även eftersom företagen kanske inte ens känner till alla 

underleverantöres underleverantörer. Det är även i arbetet med uppföljningen som 

det visar sig tydligt att arbetet med Supply Chain Management blir mer omfattade ju 
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högre krav som ställs inom CSR. Att arbeta med hållbarhet i försörjningskedjan leder 

till att behovet av information mellan parterna ökar, liksom insatser för kontroll och 

samarbete. 

Både Lindex och KappAhl belyser svårigheterna med uppföljning och att de krav som 

ställs verkligen följs av leverantörerna. Det som enkelt går att mäta som exempelvis 

kemikaliehalt i färdiga produkter, är relativt enkelt. Svårigheterna med kontroll ligger 

framförallt i sociala aspekterna på leverantörena.  

Båda företagen försöker rikta in sitt arbete mot att ge deras leverantörer verktygen att 

själva arbeta med dessa frågor. Det beror antagligen dels på att full kontroll är väldigt 

svårt att uppnå trots omfattande sammarbete och uppföljningsarbete. En annan 

orsak är nästa steg i leverantörsledet, nämligen arbetet med CSR hos leverantörernas 

underleverantörer. Det är ett arbete som har startats men inte kommit lika långt. 

KappAhl utför inspektioner hos sina leverantörers underleverantörer men kontrollen 

där är långt ifrån den i det närmaste ledet av leverantörer. Att lyckas överföra 

insikten om vikten av CSR och varför ansvarsföretaget ställer dessa krav är viktigt 

eftersom det förhoppningsvis skapar en förståelse hos leverantörerna om varför dessa 

frågor måste prioriteras.  Har leverantören denna insikt ökar möjligheterna för att 

uppnå kontroll även i nästa led av leverantörer, eftersom påtryckningarna blir 

starkare och uppförandekoderna förhoppningsvis får större genomslagskraft längre 

ner i leverantörsledet. 

För att leverantörerna ska värdesätta att arbeta med frågor som arbetsförhållanden, 

mänskliga rättigheter och miljö kan det vara en bättre lösning att fokusera på 

belöning snarare än bestraffning. Hos Lindex prioriteras de leverantörer som fått 

bäst resultat i utvärderingarna i orderläggningen. Det skapar förmodligen högre 

incitament för leverantörerna att uppfylla kraven än att sätta in förbättringsprogram 

om de inte uppfyller kraven. Å andra sidan blir en leverantörs belöning en annan 

leverantörs bestraffning. Här gäller det att hitta en balans så att de leverantörer som 

blir lägre prioriterade i orderläggningen inte drabbas för hårt. Ur ett socialt CSR-

perspektiv är det inte heller bra att en leverantör drabbas för hårt eller att samarbetet 

med leverantören avslutas. Det medför ofta ett hårt slag mot samhället där 

leverantören är verksam och mot de människor som arbetar på fabriken. Å andra 

sidan får inte krav genomslag om det inte följer konsekvenser av att bryta mot kravet. 
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5 Slutsatser 

För att presentera de slutsatser som uppsatsen resulterat i kommer uppsatsen syfte 

till en början med att repeteras. 

 

”Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för hur företags 

inköpsavdelningar påverkas av och arbetar med företagens övergripande riktlinjer 

och målsättningar inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Syftet är vidare 

att titta på hur dessa riktlinjer och målsättningar översätts till konkreta krav för 

inköpsavdelningen att arbeta utifrån och även hur dessa krav följs upp.” 

 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att företagen i studiens 

inköpsavdelningar påverkas av företagets CSR- och hållbarhetsarbete. I 

inköpsarbetet måste de roller som ingår i inköpsfunktion ta hänsyn till många fler 

aspekter än endast pris i sina inköpsbeslut. Det är framförallt i arbetet med 

försörjningskedjan och leverantörerna som inköpsfunktionen påverkas.  

Vem som påverkas och i vilken utsträckning beror på hur inköpsavdelningen är 

organiserad. Av denna studie kan konstateras att inköparens ansvarsområde har 

inverkan på i vilket utsträckning inköparen påverkas av CSR-målen. Båda 

fallföretagen som medverkat i studien har snarlika inköpsfunktioner. Den struktur 

som fallföretagen använder sig utav, med både en inköpsavdelning i Sverige och 

produktionskontor i anslutning till leverantörernas fabriker, leder till att 

inköpsfunktionen som helhet påverkas mycket av CSR-arbetet medan den enskilde 

inköparen påverkas relativt lite i förhållande till produktionskontoren och 

stödfunktioner till inköp.     

På de fallföretag som deltagit i denna studie påverkas inköparna främst av CSR-

målen när det gäller valet av material. CSR-målen översätts till inköparna genom 

antingen konkreta krav eller i form av incitament.   

I arbetet med leverantörer är det främst produktionskontoren som påverkas av CSR-

målen. Produktionskontorena påverkas på sätt att de måste säkerställa att både nya 

och befintliga leverantörer lever upp till de krav som ställs i avtalens 

uppförandekoder.  
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Arbetet med uppföljning av CSR-målen är problematisk och en fråga som båda 

fallföretagen i studien arbetar med att förbättra.  Arbetet med att säkerställa mål och 

riktlinjer för CSR i försörjningskedjan är enligt denna studie inriktat på att hjälpa 

leverantörer att själva arbeta med dessa frågor och prioritera dem. Detta beror 

förmodligen dels på att full kontroll är väldigt svårt att uppnå, men på att det 

antagligen är den effektivaste lösningen för att leverantörer i sin tur ska ställa krav på 

sina underleverantörer. Baserat på denna studie anser författaren att det bästa sättet 

att få leverantörerna att själva prioritera dessa frågor är att framförallt belöna de 

leverantörer som får bra resultat på sina utvärderingar men samtidigt hjälpa de 

företag som inte uppfyller kraven. 

Sammanfattningsvis påverkas alltså inköp i hög grad av företagets CSR-mål. 

Påverkan är kopplad till inköpsavdelningen struktur och företag måste därför ha en 

medvetenhet om hur och vem som påverkas för att på bästa sätt få inköp att arbeta 

för och uppfylla dessa mål. CSR är dessutom ett ansvarsområde som ständigt 

utvecklas och nya problemfrågor uppstår kontinuerligt. I takt med att nya frågor 

hamnar på agendan behöver företagen analysera hur deras inköpsavdelning påverkas 

och hur målen ska översättas till inköp. 
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6 Förslag på framtida forskning 

Eftersom generaliserbarheten i denna studie är låg hade det varit intressant att 

genomföra en mer omfattande studie i ämnet. I en sådan studie hade det varit bra att 

undersöka mer differentierade företag som är verksamma inom fler branscher än 

bara textilindustrin eftersom man då antagligen kommer att få se olika typer 

inköpsstrukturer och inköpare med mer varierande ansvarsområden. 

Ett annat intressant forskningsområde är den sociala uppföljningen av leverantörer. 

En sådan studie är dock väldigt svår att praktiskt genomföra. Utifrån denna studie så 

har den empiri som presenterats kring uppföljning upplevts som mest osäker. 

Företagen utvärderar kontinuerligt sina leverantörer, trots detta är det svårt att få 

insyn i hur leverantörers verksamhet verkligen bedrivs innanför stängda dörrar. 

Det skulle även vara intressant att göra en mer omfattande analys av vinsterna med 

att placera produktion i låglöneländer i förhållande till de kostnader som CSR arbetet 

medför. Utvecklingen idag indikerar att företag i textilbranschen börjar flytta sin 

tillverkning från Asien till Afrika för att uppnå lägre produktionskostnader. Det 

verkar som att CSR-arbete inte endast medför direkta kostnader utan även indirekta i 

form av högre produktionskostnader i takt med att framförallt de sociala 

förhållandena för leverantörernas medarbetare förbättras.  
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<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Vision-o-policys/>  

KappAhl: Future. Hämtad 2014-03-31 från: <http://www.kappahl.com/corp/Om-

KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-ansvar/Future/>  

KappAhl: Future: I produktion. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Friendly1/> 

 KappAhl: Future: Logistik och Transporter. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Friendly11/>  
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 KappAhl: Future: Resurser och Materialåtervinning. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Friendly111>  

KappAhl: Friendly. Hämtad 2014-03-31 från: <http://www.kappahl.com/corp/Om-

KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-ansvar/Friendly/>   

 KappAhl: Friendly: Projekt i vår produktion. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Friendly2/>  

KappAhl: Friendly: Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Medarbetarna---var-viktigaste-tillgang/>  

KappAhl: Friendly: Bidrag för att göra skillnad. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Friendly112/>  

KappAhl: Fashion. Hämtad 2014-03-31 från: <http://www.kappahl.com/corp/Om-

KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-ansvar/Fashion4/>  

KappAhl: Fashion: Kemikalier. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Fashion/>  

 KappAhl: Fashion: Säkerhet för barn. Hämtad 2014-03-31 från: 

<http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-

ansvar/Fashion3/> (2014-03-31)  

7.3.2 Lindex elektroniska källor 

Lindex: Hållbarhetstrategi: Om Lindex. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/haallbarhetsstrategi/om-lindex/> 

Lindex: Lindex story. Hämtad 2014-08-20 från: <http://www.lindex.com/se/om-

lindex/lindex-story/> 

Lindex: Hållberhetsstrategi: Hur rapporterar vi. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/haallbarhetsstrategi/hur-lindex-rapporterar/>  
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Lindex: Hållbarhetsstrategi: Lindex styrning av hållbarhetsarbetet. Hämtad 2014-04-

30 från: <http://www.lindex.com/csr/sv/haallbarhetsstrategi/bolagsstyrning/> 

 Lindex: Hållbarhetsstrategi: Intressentdialog. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/haallbarhetsstrategi/intressentdialog/>   

Lindex: Mode under ansvar: Produktansvar. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/mode-under-ansvar/lindex-produktansvar/> 

 Lindex: Mode under ansvar: Hållbara sortiment. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/mode-under-ansvar/hitta-lindex-haallbara-

sortiment/> 

 Lindex: Mode under ansvar: Kemikalier. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/mode-under-ansvar/kemikalier/> 

 Lindex: Mode under ansvar: Kemikalier. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/mode-under-ansvar/saekra-barnklaeder/> 

  Lindex: Mode under ansvar: Engagerade medarbetare. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/socialt-ansvar/engagerade-medarbetare/> 

 Lindex: Socialt ansvar: Arbete i leverantörsledet. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/socialt-ansvar/arbete-i-leverantoersledet/> 

 Lindex: Socialt ansvar: Samhällsengagemang. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/socialt-ansvar/lindex-samhaellsengagemang/> 

Lindex: Socialt ansvar: Utmaningar med uppförandekoden. Hämtad 2014-04-30 

från: <http://www.lindex.com/csr/sv/socialt-ansvar/utmaningar-med-

uppfoerandekoden/>  

 Lindex: Miljöansvar: Miljöarbete. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/miljoeansvar/> 

 Lindex: Miljöansvar: Hållbarhet i kedjan. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/miljoeansvar/haallbarhet-i-kedjan/> 

 Lindex: Miljöansvar: Miljömedveten produktion. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/miljoeansvar/miljoemedveten-produktion/> 

 Lindex: Miljöansvar: Effektiv energianvändning. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/miljoeansvar/effektiv-energianvaendning/> 
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 Lindex: Miljöansvar: Transport med miljöhänsyn. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/miljoeansvar/transport-med-miljoehaensyn/> 

 Lindex: Miljöansvar: Effektivt resursutnyttjande. Hämtad 2014-04-30 från: 

<http://www.lindex.com/csr/sv/miljoeansvar/effektivt-resursutnyttjande/> 

7.3.3 United Nations elektroniska källor  

United Nations, The ten Principles. (2014). Tillgänglig: 

http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.html (2014-

06-03) 

United Nations 1 (senast uppdaterad 2013-07-26). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples/principle1.html>  

United Nations 2 (senast uppdaterad 2013-07-26). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples/Principle2.html>  

United Nations 3 (senast uppdaterad 2009-08-14). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples/principle3.html> 

United Nations 4 (senast uppdaterad 2009-08-14). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples/Principle4.html>  

United Nations 5 (senast uppdaterad 2009-08-14). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples/principle5.html> 

United Nations 6 (senast uppdaterad 2009-08-14). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/principle6.html>  

United Nations 7 (senast uppdaterad 2009-02-12). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/principle7.html>  

United Nations 8 (senast uppdaterad 2009-02-12). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/principle8.html>  

United Nations 9 (senast uppdaterad 2010-11-22). Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle9.html

> 

United Nations 10. Hämtad 2014-06-03 från: 

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle10.htm

l>  
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7.3.4 Övriga elektroniska källor 

Om BSCI. Hämtad 2014-07-28 från: <http://www.bsci-intl.org/about-bsci>  

CSR-guiden. Hämtad 2014-08-15 från:< http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-

socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/iso-26000-och-uppfoerandekod-haer-

hittar-du-vart-csr-lexikon/>   

Mänskliga rättigheter (2014). Hämtad 2014-08-17  från: 

<http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/pa-latt-

svenska-vad-ar-manskliga-rattigheter>    

Qviberg, M. (2006). Sätt stopp för etikpratet. Svenska dagbladet. Hämtad 2014-04-

29 från: <http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satt-stopp-for-

etikpratet_297268.svd>  

Stockmanngroup. Hämtad 2014-08-20 från: 

<http://www.stockmanngroup.fi/sv/affarsenheter1>  

Svenska Dagbladet (2014). Hämtad 2014-04-20 från: 

<http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3469808.svd>  

Swerea (2014). Hämtad 2014-09-03 från: 

<http://www.swerea.se/sv/ivf/Kunskapsomraden/Energi-och-

miljo/Livscykelanalys/>  

Åkesson 1, Y. (2014). Klädinsamling resulterar i ny H&M-kollektion. Dagens Handel. 

Hämtad 2014-08-12 från: <http://www.dagenshandel.se/nyheter/kladinsamling-

resulterar-i-ny-hm-kollektion/>  

Åkesson 2, Y. (2014). KappAhl startar klädinsamling. Dagens Handel. Hämtad 2014-

08-12 från: <(http://www.dagenshandel.se/nyheter/kappahl-startar-

kladinsamling/>  

7.4 Rapporter 

Business Social Compliance initiative. (2014) BSCI code of conduct. Version 1/2014. 

Svenskt Näringsliv (2014). Kort om Svenskt Näringslivs syn på CSR. Hämtad 2014-

03-01 
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7.5 Intervjuer 

Eva Kindgren  KappAhl  2014-04-08 

Linda Skogsberg Lindex  2014-06-30  
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Bilagor 

7.6 Intervjumall 

Om intervjuobjektet______________________________________ 

Namn och position på företaget 

Bakgrund - Berätta om hur du hamnat på den roll i företaget du har idag.  

Om företaget____________________________________________ 

Historia – Berätta lite om hur företaget har utvecklats genom åren.  

Varumärke och affärsidé – Berätta om företagets varumärke och affärsidé. 

Marknad – Berätta om marknaden ni verkar inom.  

Företagsansvar__________________________________________ 

Varför – Varför väljer ni att arbeta med företagsansvar? 

Bakgrund – Berätta om hur ert arbete kring ansvarstagande har sett ut fram till idag.  

Ansvarsarbete – Berätta om ert CSR arbete.  

Företagets inköpsarbete___________________________________ 

Inköpsavdelningens struktur – Hur ser inköpsavdelningens organisationsstruktur ut?  

Arbetsuppgifter – Vilka är inköpsavdelningens arbetsuppgifter?  

Mål och riktlinjer – Vilka målsättningar och riktlinjer arbetar inköpsavdelningen 

utifrån? Till exempel nyckeltal. 

Kopplingen mellan företagsansvar och inköp____________________ 

Påverkan på inköp – Påverkas inköpsarbetet av företagets målsättningar för 

ansvarstagande?  

Inköpsarbete utifrån ansvarstagande – Hur påverkas inköps praktiska arbete av era 

målsättningar för ansvartagande?  

Uppföljning – Hur följs inköps arbete upp ur CSR perspektiv? 

Utmaningar och framtiden__________________________________ 
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Stora utmaningar – Vilka är de svåraste utmaningarna med att arbeta med 

företagsansvar?  

Framtiden – Hur tror du att företagsansvar kommer att utvecklas i framtiden?  


