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III 

Abstract 
 
Sustainability is an important concept in today’s society. We are today using 30 percent more of 

the world’s renewable assets than the earth is capable of recreating in one year. CSR is an 

important part of sustainability and it consists of economic, environmental and social 

responsibility. Companies within the clothing industry have lately caused attention in media for 

their environmental and social responsibility. They have been criticized for poor working 

conditions in their factories. The production of fashion and textiles also demands huge amounts 

of energy and water consumptions and it pollutes the environment. The companies can choose to 

work more sustainable and show this by publishing a sustainability report. A sustainability report 

is a document that describes the company’s economic, environmental and social responsibility. 

It’s optional for a company to publish a sustainability report. There is however guidelines that 

GRI has developed for companies to use. The companies can choose to publish the sustainability 

report as a single report or as a part of the annual report. The purpose of this study is to describe 

the sustainability report´s role and function in relation to the annual report for H&M, KappAhl 

and MQ, and its development over time. We have used a quantitative content analysis where we 

have studied the frequency of predetermined words in the three latest sustainability reports and 

annual reports for the companies. We have also used a qualitative document analysis where we 

have studied the content of the companies’ sustainability reports. By studying these three 

companies’ sustainability reports and annual reports we came to the conclusion that sustainability 

reports should be published as a single report and not as a part of the annual report. The 

companies can however publish a summary of their sustainability report in their annual report. 

The sustainability report can then function as a complement to the annual report. The study 

shows that the sustainability report fills an important role and that it is needed in today’s society.  

 

(The thesis is written in Swedish.) 
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Sammanfattning 
 

Hållbarhet är ett begrepp som blir allt viktigare i samhället, särskilt då vi idag konsumerar 30 

procent mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden är kapabel att återskapa på ett år. 

CSR är en viktig del av hållbarhet och består av tre olika områden; ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt ansvar. Företag inom klädindustrin har på senare tid uppmärksammats i media när det 

främst gäller deras miljömässiga och sociala ansvar. De har bland annat kritiserats för dåliga 

arbetsförhållanden i sina fabriker. Produktionen av mode och textilier kräver dessutom enorma 

mängder energi- och vattenförbrukning och släpper ut stora mängder föroreningar vilket påverkar 

miljön. Företagen kan då välja att arbeta mer hållbart och visa detta genom att publicera en 

hållbarhetsrapport. En hållbarhetsrapport är ett dokument som beskriver ett företags ekonomiska, 

miljömässiga och sociala hållbarhetsarbete. En hållbarhetsrapport är frivilligt för företag att göra, 

det finns dock riktlinjer som GRI har arbetat fram för företagen att använda. Företag kan välja att 

publicera en hållbarhetsrapport som en enskild rapport eller som en del av årsredovisningen. 

Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva hållbarhetsrapportens roll och funktion i relation 

till årsredovisningen för H&M, KappAhl och MQ samt studera dess utveckling över tid. Vi har 

använt oss av en kvantitativ innehållsanalys där vi har undersökt förekomsten av förutbestämda 

ord i de tre senaste hållbarhetsrapporterna och årsredovisningarna för företagen. Vi har även 

använt oss av en kvalitativ dokumentanalys där vi har undersökt innehållet i företagens 

hållbarhetsrapporter. Genom att studera dessa tre företags hållbarhetsredovisningar och 

årsredovisningar har vi kommit fram till att hållbarhetsrapporten ska publiceras enskilt och inte 

som en del av årsredovisningen. Däremot kan företagen publicera en kortfattad version av deras 

hållbarhetsrapport i årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten kan då fungera som ett komplement 

till årsredovisningen. Studien visar att hållbarhetsrapporten fyller en viktig funktion och att den 

behövs i dagens samhälle.  

 

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsrapport, årsredovisning, CSR, GRI, klädindustrin. 
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsen behandlar hållbarhetsrapportens roll och funktion i relation till 

årsredovisningen hos företag i klädindustrin. Vi undersöker några av de största klädföretagen i 

Sverige, H&M, KappAhl, samt MQ. Inledningskapitlet består av bakgrund och problem-

diskussion som mynnar ut i syfte och frågeställningar samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

 

Om jordens befolkning fortsätter att leva som idag kommer det att år 2050 behövas två jordklot 

för att klara av vår livsstil. Vi konsumerar idag 30 procent mer av jordens förnyelsebara 

tillgångar än vad jorden är kapabel att återskapa på ett år (Världsnaturfonden, 2007). ”Det är en 

väckarklocka som vi inte bara kan stänga av och vänta på nästa signal. Om trenden fortsätter 

kommer vi att behöva många fler planeter att försörja mänskligheten” menar Lasse Gustavsson, 

generalsekreterare på Världsnaturfonden (Världsnaturfonden, 2007). 

 

Enligt Vår gemensamma framtid, allmänt kallad Brundtlandrapporten, är målet med hållbar 

utveckling att tillfredställa dagens behov utan att för den sakens skull minska kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Westermark, 2012). För att uppnå detta 

mål är det enligt Westermark (2012) viktigt att alla företag och organisationer hjälper till att 

arbeta mot hållbar utveckling, detta då deras verksamheter, produkter och tjänster påverkar 

jorden, dess befolkning och dess ekonomi. Vidare menar Westermark (2012) att för varje företag 

är det grundläggande att skapa goda relationer till sina intressenter och ett sätt för dem att göra 

detta är att företagen visar sitt samhällsengagemang och ansvarstagande. Företagen kan enligt 

Maon, Lindgreen och Swaen (2009) visa sitt engagemang genom att utarbeta åtgärder för sina 

sociala och miljömässiga prestationer, vilka de sedan kan förmedla ut till sina intressenter. 

Brundtlandrapporten gavs ut 1987 och efter publiceringen var hållbarhet enligt Moneva, Archel 

och Correa (2006) ett koncept som implementerades av många företag och organisationer. 

Rapporten hjälpte till att åstadkomma en medvetenhet hos företag om behovet av att bidra till ett 

bättre samhälle.    

 

Debatten kring hållbarhet handlade enligt Grankvist (2009a) för några år sedan om huruvida 

företag och organisationer skulle ta ett ansvar i samhället eller inte. Idag handlar debatten mer om 

hur mycket ansvar ett företag eller organisation ska ta. Grankvist skriver i sin debattartikel 

(2009b) att detta är en väsentlig fråga som många företag måste ställa sig i dagens läge. D`Aquila 

(2012) menar att användningen av hållbarhetsredovisning ökar i rask takt i näringslivet. Även 

investeringar i hållbarhet har ökat, till och med under den senaste finanskrisen. Många företag 

menar också att hållbarhet har bidragit till deras lönsamhet och blivit en del av deras 

affärsverksamhet (Gobble, 2012).  

 

Enligt Grankvist (2009a) är ökat samhällsansvar ingen trend som kommer och går utan snarare en 

återgång till ett samhälle som fanns för flera årtionden sen. Då var det en självklarhet att företag 

endast kunde bli framgångsrika i samhällen som var framgångsrika och därför tog företagen ett 

stort ansvar för att bidra till att samhället fungerade och mådde väl. Omvärldens välmående är en 

förutsättning för vårt eget välmående och ett tecken på detta är att världens alla länder idag har 
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börjat omfamna tanken på att ta ansvar. Tanken är att kunna arbeta hållbart och tjäna pengar på 

samma gång. Grankvist (2009a) menar vidare att företag runt om i världen inte kan hållas 

ansvariga för alla världens problem men däremot kan varje företag ta ansvar för de problem som 

de är bäst utrustat för att lösa, eller bidra med resurser för att kunna lösa problemet. 

 

Som ett stöd och hjälpmedel för företagen i hållbarhetsfrågor finns den internationella 

organisationen Global Reporting Initiative (GRI). Organisationen tillhandahåller ett ramverk för 

hållbarhetsredovisning som kan användas av alla typer av organisationer oavsett verksamhets-

område, geografisk hemvist eller företagsstorlek. Många företag tillämpar GRI:s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som en del i sin årsredovisning, detta för att öppenhet och tydlighet om 

hållbarhetsarbete är av intresse för många intressenter (Westermark, 2012).  

 

Ett annat viktigt begrepp när det gäller hållbarhet är Corporate Social Responsibility (CSR), detta 

är ett begrepp som fler och fler företag anammar (Gobble, 2012). CSR innebär att företag aktivt 

engagerar sig i samhället på eget initiativ och detta stärker då företagets relationer med sina 

anställda, likväl med sina kunder och ägare (CSR Sweden, 2013). CSR har enligt Gupta och 

Hodges (2012), under de senaste årtiondena, fått ökad betydelse. Ett bevis på detta är det ökande 

antalet artiklar och tidskrifter som behandlar ämnet.  

 

Globaliseringen i världen har gjort att jobben har ökat i utvecklingsländer men det har också gjort 

att exploateringen av mänskliga och fysiska resurser har ökat (Gupta & Hodges, 2012). Gupta 

och Hodges (2012) menar att detta särskilt är fallet i klädindustrin där ett stort antal människor 

arbetar under hemska förhållanden med dåliga löner. Klädindustrin kräver enligt Gupta och 

Hodges (2012) en stor mängd arbetskraft och är en industri som förändras i snabb takt. Eftersom 

modet ändras i snabb takt måste kläderna produceras inom väldigt snäva tidsramar. Detta gör att 

kraven på arbetarna i klädfabrikerna blir större, ofta på bekostnad av deras välbefinnande (Gupta 

& Hodges, 2012).  

 

I och med att miljöhänsynen från konsumenter och andra intressentgrupper ökar har 

miljöansvaret enligt Lo, Yeung och Cheng (2012) blivit en angelägen fråga för dagens 

klädindustri. De menar att produktionen av mode och textilier kräver enorma mängder energi- 

och vattenförbrukning och släpper ut stora mängder föroreningar vilket påverkar miljön i stor 

utsträckning (Lo, Yeung, & Cheng, 2012).  

 

Enligt Niinimäki och Hassi (2011) är klädindustrin mestadels inriktad på kostnadsaspekter och 

teknologiska aspekter. Tyngdpunkten ligger på att hålla priset lågt på den slutgiltiga produkten 

och samtidigt öka effektiviteten i produktionen. Effektiv produktion gör att priserna blir lägre och 

att konsumtionen ökar. Niinimäki och Hassi (2011) beskriver vidare att då klädindustrin har 

flyttat till lågkostnadsländer har kvalitén på kläderna i många fall minskat i takt med priserna. 

Klädernas livstid har därmed kortats. Det är viktigt att konsumenter tänker på vilka produkter de 

köper, hur de använder dem och kasserar dem. Nuförtiden äger konsumenter mängder med kläder 

med kort livstid som köps utan djupare övervägande och som endast används ett par enstaka 

gånger (Niinimäki & Hassi, 2011). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Tidigare har designers, tillverkare och återförsäljare inom klädindustrin enligt Niinimäki och 

Hassi (2011) lagt mindre fokus på dimensioner som till exempel ägarskap och relaterade 

affärsmodeller, liksom konsumenters önskemål och värderingar. Klädindustrin är baserad på 

trender och mode som ständigt ändras i snabb takt. Produkter produceras och designas enligt de 

trender som gäller idag och som möjliggör en snabb vinst, istället för att designa och tillverka 

varor som är hållbara och som samtidigt möter konsumenternas behov (Niinimäki & Hassi, 

2011). På senare tid har det även uppmärksammats flera fall i media, där det varit dåliga 

arbetsförhållanden och låga löner i textilfabriker. Bland annat har H&M fått kritik för detta i sina 

fabriker i Kambodja (DN, 2012). För att tillverka kläder krävs det också stora mängder vatten, 

energi och kemikalier som kan orsaka stora problem för miljön (Medveten konsumtion, 2012).  

 

Niinimäki och Hassi (2011) menar att klädföretagens affärsmodeller enbart är kopplade till 

volymen av deras försäljning och produktion. Därför ses en mer hållbar konsumtion enbart som 

någonting som leder till avtagande volymer och minskande lönsamhet i produktionen, inte som 

en möjlighet för en ny typ av hållbar verksamhet. Niinimäki och Hassi (2011) menar vidare att 

det behövs ett nytt tankesätt bland designers, tillverkare och konsumenter för att finna mer 

hållbara sätt att fullfölja konsumenters behov och för att uppnå hållbara förbättringar i 

förhållandet mellan produktion och konsumtion. 

 

Hopwood, Unerman och Fries (2010) menar att redovisningen traditionellt sett enbart har 

fokuserat på finansiella och ekonomiska resultat av företagens aktiviteter. Det har handlat om att 

maximera vinsten i form av ökad lönsamhet och ett ökat aktieägarvärde. Idag är det vanligare 

enligt Hopwood, Unerman och Fries (2010) att även fokusera på de sociala och miljömässiga 

resultaten av företagens aktiviteter. Företagen ser nu till de långsiktiga effekterna dessa aktiviteter 

har på själva företaget och de används mer och mer i beslutsfattande processer. Hopwood, 

Unerman och Fries (2010) menar vidare att hållbarhet ses som en strategisk fråga som innefattar 

betydande utmaningar för företag, den offentliga sektorn och samhället i stort. För att överkomma 

dessa utmaningar krävs det att hållbarhet tas i beaktande i företagens strategi och dagliga 

beslutsfattande och på så vis få en mer hållbar framtid. 

 

O’Donovan (2002) menar att det finns ett intresse för företagen att ge ut en hållbarhetsrapport då 

alla intressenter inte har ett intresse i att läsa en årsredovisning. En del intressenter vill istället få 

svar på vad och hur företagen agerar mot miljön och samhället. Holder-Webb, Cohen, Nath och 

Wood (2009) argumenterar vidare att det är konsumenternas krav efter mer hållbara produkter 

som har gjort att företagen i en allt större utsträckning nu ger ut hållbarhetsrapporter. Enligt 

Roger Simnett (2012) publiceras de flesta hållbarhetsrapporter i ett separat dokument skiljt från 

årsredovisningen. Pflugrath, Roebuck och Simnett (2011) menar att dessa fristående 

hållbarhetsrapporter har ökat dramatiskt under de senaste tio åren.  

 

Hållbarhetsrapporter har enligt Adams och Evans (2004) däremot kritiserats för att vara 

ofullständiga eller inte nå så stor räckvidd som önskats. De menar att hållbarhetsrapporter 

används mer som ren marknadsföring, och inte ger några ytterligare insikter om företaget. En 

annan kritik som Crawford och Williams (2010) lyfter fram är att de anser att en internt 

framarbetad hållbarhetsrapport enbart lyfter fram de bra hållbarhetsaktiviteter som företaget gjort 
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under året. De lyfter inte fram de övriga aktiviteter som företaget gjort som har en negativ 

påverkan på miljön, vilket kan sänka trovärdigheten för rapporten. En tredje kritik mot 

hållbarhetsredovisning är enligt Sweeney och Coughlan (2008) att det finns en skillnad på vad 

företagen redovisar, mot vad de egentligen gör.  

 

Sweeney och Coughlan (2008) anser att årsredovisningen istället för hållbarhetsrapporten kan 

vara huvudmetoden för företagen att, förutom finansiell information, även delge CSR 

information till sina intressenter. Detta då årsredovisningarna måste vara konsekventa när de 

delger sina finansiella uppgifter samt att de måste granskas av en revisor för att ge en rättvisande 

bild. Årsredovisningar som företag producerar har enligt Campbell, McPhail och Slack (2009) 

över tid blivit längre och längre. Från att från början enbart redovisa finansiell information 

utformas rapporterna numera mot att delge information till ett flertal olika målgrupper. Som en 

konsekvens av detta menar Campbell, McPhail och Slack (2009) att rapporternas fokus har 

flyttats från siffror till mer beskrivande, grafiskt, bildmässigt och estetiskt innehåll i rapporterna. 

 

Det finns enligt Heal (2008) ingen juridisk skyldighet att publicera hållbarhetsrapporter och inget 

standardformat av vad rapporten ska innehålla. Därför finns det många variationer av dessa 

rapporter. Vidare menar O’Donovan (2002) att de CSR aktiviteter som företaget gjort under året 

brukar kunna sammanfattas kort i årsredovisningen. Oeyono, Samy och Bampton (2011) menar 

att antingen kan företaget producera en separat hållbarhetsrapport om sitt sociala och 

miljömässiga ansvar eller tillhandahålla informationen i sina årsredovisningar. 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva hållbarhetsrapportens roll och funktion i relation 

till årsredovisningen för H&M, KappAhl och MQ samt studera dess utveckling över tid. 

1.4 Frågeställningar 

 

Huvudfråga: 

 Hur ser hållbarhetsrapportens roll och funktion ut i relation till årsredovisningen för 

H&M, KappAhl och MQ? 

 

Underfrågor: 

 Hur ser trenden och utvecklingen ut gällande redovisning av hållbarhet för H&M, 

KappAhl och MQ?  

 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan H&M:s, KappAhls och MQ:s 

hållbarhetsrapporter gällande deras hållbarhetsarbete?  

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har avgränsat oss till att enbart studera utvalda områden i hållbarhetsrapporterna för att inte 

göra studien för omfattande. Dessa huvudområden är; ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbets-

villkor, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar och dessa är framtagna av 

organisationen GRI vilket vi anser gör de relevanta och trovärdiga. Slutligen har vi vid 
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jämförelsen mellan vad företagen framhäver i sina årsredovisningar respektive hållbarhets-

rapporter avgränsat oss till 14 ord som har sorterats in under CSR:s tre områden; ekonomiskt 

ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. 

1.6 Disposition 

 

Studien följer nedanstående disposition.  

 

Kapitel 2: Metod 

I det här kapitlet presenteras det tillvägagångssätt som studiens har utförts på för att kunna 

besvara studiens frågeställningar.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Kapitlet innehåller en presentation av tidigare forskning, intressentteorin och diskursteorin samt 

en beskrivning av studiens analysmodell. 

 

Kapitel 4: Empiri 

Här återges studiens resultat efter genomgång av företagens hållbarhetsrapporter och 

årsredovisningar. Detta kapitel är uppdelat i en kvantitativ del och en kvalitativ del.  

 

Kapitel 5: Analys 

Kapitlet innehåller studiens analys där en jämförelse mellan tidigare forskning och studiens 

empiri görs. Kapitlet utgår ifrån studiens analysmodell som beskrivs i den teoretiska 

referensramen. 

 

Kapitel 6: Diskussion 

I detta kapitel presenteras våra egna tankar och åsikter som sedan leder oss fram till studiens 

slutsatser. 

 

Kapitel 7: Slutsatser  

I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning ges.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för att kunna svara på studiens 

frågeställningar och syfte samt de olika ställningstaganden vi har gjort under studiens gång. Även 

insamling och identifiering av material som har använts till studien beskrivs. I metodavsnittet 

ingår även en beskrivning hur valet av företag har gått till och kortfattad information om 

respektive företag. En redogörelse för genomförandet av dokumentanalys och innehållsanalys gås 

igenom. Avslutningsvis diskuteras reliabilitet, replikerbarhet och validitet av studien samt en 

diskussion om källkritik.  

2.1 Framtagandet av studiens frågeställningar 

 

Studien inleddes med en diskussion om ämnesval och fokus på begreppet hållbarhet i olika 

rapporter fastställdes. Hållbarhet valdes då vi tycker det är ett intressant ämne och ett viktigt 

begrepp i dagens samhälle. För att på ett bra sätt formulera ett avgränsat tema samt 

problemformulering tog vi hjälp utav boken ”Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt 

och effektivt” av Booth, Colomb, Williams och Nilson (2004). Med hjälp av de upplysningar och 

råd vi fann i boken fick vi en klarare bild om hur vi skulle gå till väga för att konstruera 

uppsatsen, både språkligt och hur den skulle struktureras.  

 

Vid framtagandet av forskningsfrågorna och syftet med uppsatsen diskuterade vi grundligt och 

djupgående vad vi ansåg var intressant inom hållbarhet. Enligt Yin (2007) är det inte många 

studier som slutar på det sätt som det var tänkt från början. Frågeställningen kan behöva justeras 

och eventuellt ändras helt under studiens gång. Vi ville ursprungligen studera kopplingen mellan 

ett företags arbete med hållbarhet och dess lönsamhet men den kopplingen visade sig vara svår att 

bevisa. Vi bestämde oss istället för att studera hur hållbarhetsrapportens roll och funktion i 

relation till årsredovisningen ser ut samt studera dess utveckling över tid. 

2.2 Mix av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har en mix av en kvantitativ och en kvalitativ 

forskningsmetod använts. Dels har en kvantitativ metod använts vid innehållsanalysen med 

sammanställningar av specifika ord och dels har en kvalitativ metod använts vid 

dokumentanalysen med studerande av texter. För att lättare kunna göra en jämförelse mellan 

företagen och deras rapporter valde vi att använda en kvantitativ metod. Denna metod användes 

genom att jämföra förekomsten av vissa ord i företagens hållbarhetsrapporter respektive 

årsredovisningar. Vi valde även att använda en kvalitativ forskningsmetod då denna metod enligt 

Bryman och Bell (2011) syftar till att ge en djupare förståelse och har ett mer dynamiskt 

perspektiv på det valda området.  

 

En tvärsnittsdesign innebär, enligt Bryman och Bell (2011), en undersökning av mer än ett fall 

eller företag som sker vid samma tidpunkt och som används för att samla in kvantitativ mätbar 

data. Tvärsnittdesign kan användas vid både kvalitativa och kvantitativa studier. En 

tvärsnittsdesign används för att kunna se variationer vilket endast kan göras om mer än ett fall 

studeras (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att använda oss av en tvärsnittsdesign eftersom vi 
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studerade tre olika företag och granskade deras hållbarhetsrapporter och årsredovisningar från 

samma tidpunkt. 

2.3 Identifikation och insamling av material 

 

Efter att forskningsfrågorna och syftet med uppsatsen var bestämt började en aktiv sökning efter 

vetenskapliga artiklar, böcker, webbsidor och annan nödvändig information för att få en djupare 

bild och förståelse av ämnet. Till den empiriska delen av studien har vi använt oss av företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.  

2.3.1 Böcker 

 

För att orientera oss och få mer kunskap om ämnet studerade vi bland annat böckerna ”CSR i 

praktiken” av Grankvist från 2009, ”Accounting for Sustainability” av Hopwood, Unerman och 

Fries från 2010, ”Bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen: samt normer för 

hållbarhetsredovisning” av Westermark från 2012. Böckernas främsta syfte var att bidra med 

baskunskaper om hållbarhetsredovisning vilket var till hjälp för att senare analysera och förstå 

artiklarna bättre. Böckerna “Financial accounting theory” från 2011 skriven av Deegan och 

Unerman och ”Accounting and accountability” av Gray, Owen, och Adams från 1996 användes 

främst som stöd för kunskapen om intressentteorin. Som stöd för beskrivningen av diskursteorin 

användes främst böckerna ”Diskurs och diskursanalys” av Lövgren från 1999 och ”Diskursanalys 

i praktiken” av Börjesson och Palmblad från 2007.   

 

Till metodkapitlet användes främst böckerna ”Business research methods” skriven av Bryman 

och Bell från 2011, ”Fallstudien som forskningsmetod” av Merriam från 1994, ”Content Analysis 

Guidebook” skriven av Neuendorf från 2002 och ”Fallstudier: design och genomförande” av Yin 

och Nilsson från 2007. Dessa böcker har främst bidragit med kunskap om hur en dokumentanalys 

ska genomföras och om normer för god mätning.    

2.3.2 Vetenskapliga artiklar 

 

Den största informationskällan har bestått av vetenskapliga artiklar som har sökts fram med hjälp 

av Högskolan i Borås databaser ”Summon” och ”Business Source Elite”. De artiklar som valdes 

ut var relativt aktuella och nypublicerade. De flesta var från 2000-talet, vilket visar att hållbarhet 

är ett aktuellt och intressant ämne.   

2.3.3 Webbsidor 

 

Det kan vara svårt att fastställa validiteten och kvalitén på källor från internet kan variera. Därför 

har vi använt oss av en begränsad mängd webbsidor i vår studie. Global Reporting Initiative, 

CSR i praktiken, Dagens Nyheter och Världsnaturfonden är exempel på källor som har använts 

för att styrka enstaka påståenden genom studien.    
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2.3.4 Empirisk data 

 

Studiens empiriska data har bestått av offentliga hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Dessa 

dokument har hämtats från H&M:s, KappAhls och MQ:s hemsidor och de består av de tre senaste 

utgivna rapporterna. Eftersom det inte finns några lagregleringar och standarder gällande 

hållbarhetsredovisning kan det finnas skillnader mellan företagens hållbarhetsrapporter. Detta 

medför att de inte är helt jämförbara, vilket vi är medvetna om.  

2.4 Tre företag i klädindustrin  

 

Studien behandlar tre företag som alla verkar inom klädindustrin, H&M, KappAhl, samt MQ. 

Företagen har valts på grund av att de är bland de största klädkedjorna i Sverige och det faktum 

att de publicerar offentliga hållbarhetsrapporter. Större företag publicerar förmodligen mer 

omfattande hållbarhetsrapporter än mindre textilföretag. Det kan vara svårt att hitta mindre 

företag inom klädindustrin som arbetar med hållbarhet och än mindre redovisar det, vilket var 

anledningen att större företag valdes ut. Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera 

hållbarhetsrapporter och årsredovisningar för de valda företagen. Vi anser att dessa dokument ger 

tillräcklig relevant information för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi har 

använt oss av de tre senast utgivna hållbarhetsrapporterna för respektive företag samt 

årsredovisningar för samma år. Detta då vi anser att den senaste informationen är mest relevant 

att studera och för att MQ endast har publicerat hållbarhetsrapporter sedan tre år tillbaka. 

 

Tanken var att även använda det svenska klädföretaget Lindex i studien. Lindex blev 2007 

uppköpta av Stockman, ett finländskt bolag, och två år därefter har Lindex inte gett ut några egna 

hållbarhetsrapporter, vilket var anledningen till att Lindex valdes bort. Ett annat förslag var att 

företaget Gina Tricot, som också är ett stort klädföretag i Sverige, även skulle ingå i studien men 

det visade sig att de inte publicerar några hållbarhetsrapporter alls. Därför gick det inte att 

genomföra studien på detta företag. Istället genomförde vi studien på tre företag, H&M, KappAhl 

och MQ, vilket vi anser är tillräckligt för att kunna styrka studien. Vi vill även påpeka att årtalen 

på KappAhls hållbarhetsrapporter inte stämmer överens med de andra företagen i studien. Deras 

hållbarhetsrapporter är utgivna vartannat år men vi valde att ta med KappAhl ändå för vi anser att 

det styrker studien att använda sig av tre företag istället för endast två stycken.  

2.4.1 H&M 

 

H&M:s verksamhet består i huvudsak av försäljning av kläder, accessoarer, skor, kosmetika och 

hemtextil. Deras huvudsakliga sortiment består av kläder till hela familjen och dessa säljs under 

varumärkena H&M, COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt heminredning under H&M 

Home. De öppnade sin första butik 1947 och har sedan dess vuxit kraftigt. H&M finns idag i fyra 

världsdelar och hade vid räkenskapsåret 2012 cirka 2800 butiker i över 48 länder och ca 100 000 

medarbetare världen över. Tillväxtmålet är att öka antalet butiker med 10-15 procent varje år. År 

2012 uppgick omsättningen till 141 miljarder kronor inklusive moms och vinsten efter skatt till 

16,9 miljarder kronor. Deras affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris (H&M 

Årsredovisning, 2013).  
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2.4.2 KappAhl 

 

KappAhl erbjuder prisvärt mode och accessoarer för kvinnor, män och barn. De riktar sig särskilt 

till kvinnor mitt i livet. KappAhl finns i länderna Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien, 

där Sverige är deras enskilt största marknad. Vid räkenskapsårets slut 2011/2012 hade de cirka 

390 butiker och 4500 medarbetare. År 2011/2012 var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor 

(KappAhl Årsredovisning, 2012). 

2.4.3 MQ 

 

MQ är en varumärkeskedja som finns i Sverige och Norge. I Norge är de en förhållandevis ny 

aktör, den första butiken öppnades där i september 2010. MQ erbjuder en mix av egna märken 

och externa varumärken med hög modegrad för både kvinnor och män. Vid verksamhetsårets slut 

2011/2012 hade MQ totalt 116 butiker, varav 111 butiker i Sverige och 5 i Norge, och de 

sysselsatte omkring 650 medarbetare. Deras mål är att stärka sin position ytterligare och bli den 

ledande varumärkeskedjan i Norden. År 2011/2012 uppgick koncernens nettoomsättning till 1534 

miljoner kronor vilket var en ökning med 3,2 procent jämfört med föregående år (MQ 

Årsredovisning, 2012).   

2.5 Kvantitativ innehållsanalys  

 

En kvantitativ innehållsanalys innebär enligt Bryman och Bell (2011) att en analys genomförs av 

dokument eller andra texter genom att mäta och beräkna innehållet i förutbestämda kategorier. 

Processen är siffermässig då till exempel förekomsten av vissa ord mäts och beräknas, detta 

räknas då som en kvantitativ forskningsmetod (Neuendorf, 2002). Enligt Neuendorf (2002) kallas 

dessa ord för ”enheter” och de utgör själva basen av rapporten.  

 

I denna studie analyserades dokument i form av H&M:s, KappAhls och MQ:s 

hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Förutbestämda ord har räknats ihop och sammanställts 

i tabeller som visar hur ofta de förekommer i företagens olika rapporter. Denna forskningsmetod 

har använts för att lättare kunna göra en jämförelse mellan företagens hållbarhetsrapporter och 

årsredovisningar samt för att se vilka områden de fokuserar på i respektive rapport. Metoden är 

användbar när en undersökning ska visa hur frekvent vissa ord förekommer i dokumenten som 

studeras. Det är även lättare att gå igenom ett stort antal dokument än om en kvalitativ 

innehållsanalys hade använts.   

 

Enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting, 2011) finns det sex områden som anses vara 

huvudområden inom GRI; ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar. Dessa ord ville vi skulle ingå bland de slutgiltiga orden. 

För att få fram resterande ord till innehållsanalysen valde vi att gå igenom årsredovisningarna och 

hållbarhetsrapporterna för samtliga tre företag. Då vi ville att resten av orden skulle påvisa vad 

företagen anser är viktigt valdes ord från rubriker och överskrifter från rapporterna då dessa 

lättare kan uppfattas av läsaren gentemot övrig text. Dessa ord kan därmed sägas vara 

benämningar som företagen vill framhäva som viktiga ut till sina intressenter.  
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Till slut hade vi totalt 30 ord, varav 14 ord valdes ut efter att vi inom gruppen diskuterat vilka ord 

som var mest relevanta för studien. Dessa 14 ord sorterades sedan in i de tre områden som CSR 

består av; ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar (Grankvist, 2009a). 6 ord 

valdes ut under ekonomiskt ansvar och dessa var; avkastning, eget kapital, ekonomi, lönsamhet, 

resultat, och tillväxt. Under miljömässigt ansvar valdes orden; kemikalier, miljö, produktansvar 

och återvinning ut. För området socialt ansvar valdes; arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter, samhälle och säkerhet ut.  

 

När vi skulle sätta igång och sammanställa orden gick vi igenom hela rapporterna för samtliga 

ord och räknade hur många gånger de förekom i respektive rapport. Vi tog även hänsyn till att det 

fanns olika former och böjningar av orden. De böjningar som fortfarande betydde samma sak 

som grundordet valdes. Om det valda ordet var sammansatt med ett annat ord togs det inte med, 

då det kunde ha en helt annan innebörd mot det ursprungliga ordet vi valt. Det blev lite 

problematiskt när vi skulle ta fram ord från H&M:s hållbarhetsrapporter då de var skrivna på 

engelska. Vi var då tvungna att ta fram en relevant översättning på orden. Då det engelska språket 

är uppbyggt på ett annorlunda sätt gentemot det svenska, kunde vi inte som tidigare enbart utgå 

från orden och dess olika böjningar. Många ord som i det svenska språket beskrivs med ett ord, 

benämns i engelskan med två eller fler ord. Ett exempel på detta är hållbarhetsrapport som i det 

engelska språket skrivs med två ord. Istället var vi tvungna att tänka på hur de engelska orden 

används på svenska för att kunna välja ut de ord som skulle tas med i empirin. När 

sammanräkningen av orden var klar sammanställdes de i en tabell för respektive företag. 

 

När vi sedan analyserade den kvantitativa delen av empirin hade vi vår analysmodell i åtanke för 

att enklare kunna analysera materialet och komma fram till slutsatser. Vi har delat in analysen på 

samma sätt som i empirin, ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar.  

2.6 Kvalitativ dokumentanalys  

 

Dokumentanalys är enligt Merriam (1994) en form av innehållsanalys som används för att 

systematiskt beskriva innehållet i olika dokument. Merriam (1994) beskriver dokumentanalys 

som data, vilka tolkas parallellt med att kategorier konstrueras som visar relevanta egenskaper 

hos innehållet i dokumenten. Nyckelbegrepp letas upp i dokumenten som studeras och kategorier 

skapas utefter dem. Enligt Neuendorf (2002) rapporteras inte alla delar av innehållet i en 

dokumentanalys utan snarare sammanfattas innehållet av det som studeras. Det blir alltså ingen 

detaljerad beskrivning av dokumenten som studeras.  

 

De tre senaste utgivna hållbarhetsrapporterna från respektive företag studerades för att kunna 

göra en jämförelse mellan företagen och för att lättare kunna se samband. Hållbarhetsrapporterna 

är offentliga dokument som hämtades från klädföretagens hemsidor. Inför dokumentanalysen 

valde vi ut kategorier på förhand och sedan sorterade vi in materialet från hållbarhetsrapporterna i 

dessa kategorier. Kategorierna vi valde är; ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbetsvillkor, 

mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Kategorierna är samma som i den kvantitativa 

delen men där användes de istället som ord. I den kvalitativa delen användes de istället för att 

kategorisera det insamlade materialet. Dessa kategorier kommer från GRI:s riktlinjer och anses 

enligt GRI vara huvudområden inom hållbarhetsarbete (Global Reporting, 2011). Företagen i 
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studien använder sig utav GRI:s riktlinjer till viss del, och därför kändes det relevant att dela upp 

materialet i dessa kategorier.  

 

Vi började med att översiktligt läsa igenom hållbarhetsrapporterna och ta fram allt som var 

relevant för de olika huvudområdena som GRI tagit fram. Vi skrev även ner sidnummer från 

rapporterna för att veta var varje del kom ifrån. Detta för att kunna dubbelkolla och gå tillbaka 

om vi hade missat något relevant. När vi sedan sammanställde all text utgick vi ifrån GRI:s 

huvudområden och det som vi ansåg var mest relevant för respektive företag användes i resultatet 

och resten sorterades bort. När vi sedan analyserade den kvalitativa delen av vår empiri använde 

vi oss av vår analysmodell som beskrivs i teorin. Detta för att förenkla analysen för läsaren och 

för att på ett enkelt sätt dela upp analysen i mindre bitar. Analysen har delats upp i GRI:s 

huvudområden, på samma sätt som i empirin.  

2.7 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet  

 

Reliabilitet betyder i vilken utsträckning en mätningsprocess uppnår samma resultat om 

processen utförs upprepade gånger, enligt Yin (2007). Neuendorf (2002) menar vidare att det är 

av största vikt att en innehållsanalys eller dokumentstudie är tillförlitlig, annars är den 

meningslös att utföra. En mätning i en innehållsanalys är inte av värde om den endast kan utföras 

av en person eller endast kan utföras en gång. Vår studie kan utföras flera gånger då vi använde 

oss av offentliga dokument, och den är inte begränsad att utföras av vissa personer då rapporterna 

är likadana oavsett vem som läser dem. Vi har i metoden tydligt beskrivit hur datainsamlingen 

och utförandet av studien har gått till, vilket enligt Bryman och Bell (2011) gör att studien kan 

upprepas och uppnå samma resultat vilket visar på att studien har en hög replikerbarhet. 

 

Enligt Neuendorf (2002) menas med validitet hur studiens resultat avbildar verkligheten och om 

vi verkligen mäter det som vi ska mäta. Validitet kan enligt Neuendorf (2002) delas in i extern 

och intern validitet. Med extern validitet menas i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras 

till andra situationer och miljöer. Vi kan inte generalisera vår studie i så stor utsträckning 

eftersom resultatet inte kan sägas gälla hela klädindustrin då endast ett fåtal klädföretag har 

studerats. Studiens resultat kan mer ses som en indikation på hur det kan förhålla sig i denna 

bransch och för de företag som har samma förutsättningar som de vi har studerat. Med intern 

validitet menas enligt Neuendorf (2002) att det ska finnas likhet mellan den teoretiska delen och 

den empiriska delen av studien och inte låta sig påverkas av yttre faktorer. Vi har studerat 

offentliga dokument och inte behövt ta hänsyn till sociala aspekter som kan behöva göras vid till 

exempel intervjuer. Detta gör att vi anser oss inte har problem med den interna validiteten. 

2.8 Källkritik 

 

Den litteratur som vi har använt oss av i studien har varit relativt ny, de flesta böcker har varit 

från den senare delen av 2000-talet vilket vi tycker gör informationen relevant. De artiklar som 

har använts i studien har varit vetenskapliga vilket stärker trovärdigheten. Detta har kontrollerats 

när de har sökts fram genom att enbart söka på artiklar som är ”peer reviewed” och genom att 

kolla på strukturen på artiklarna så de stämmer överens med hur en vetenskaplig artikelstruktur 

ska se ut. Även dessa källor har varit relativt nypublicerade. De få webbsidor vi har valt att 

använda har vi bedömt som pålitliga och seriösa. Exempel på hemsidor vi har använt oss av i 
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referenserna är Global Reporting Initiative och Världsnaturfonden. Dessa webbsidor kan anses 

vara pålitliga då de är utgivna av trovärdiga organisationer. Fördelen med webbsidor är att de 

uppdateras ofta och det är lätt att få tag på den senaste informationen som eftersöks. Nackdelen 

kan vara att informationen lätt kan ändras från en tid till en annan vilket gör att rätt information 

kanske inte fås vid rätt tillfälle. Informationen på en hemsida granskas heller inte på samma sätt 

som till exempel en årsredovisning, vilket gör att felaktig information i större utsträckning kan 

finnas.    

 

Dokument som till exempel hållbarhetsrapporter och årsredovisningar som har producerats av 

företagen är enligt Bryman och Bell (2011) troligen autentiska och begripliga för forskaren. Detta 

gör att vi anser att dokumenten vi använt i studien är trovärdiga och pålitliga att använda i 

empirin. Bryman och Bell (2011) menar dock att de publika dokumenten inte alltid visar den 

korrekta bilden av företaget eftersom de är framtagna av företagen själva. Företagen kan ha en 

viss bild av vad de vill förmedla till sina investerare och andra intressenter vilket kan göra att 

dokumenten kan anses vara riktade till en viss intressentgrupp. Även Yin (2007) anser att 

offentliga dokument har framställts i ett speciellt syfte och till en speciell målgrupp och detta är 

något vi är medvetna om. Enligt Merriam (1994) är dock användandet av dokument i en studie 

pålitligt eftersom de varken kan ändras eller påverkas av forskaren. En nackdel med dokument 

enligt Merriam (1994) kan vara att de inte är framställda och producerade med forskning som 

ändamål.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studiens 

analys, diskussion och slutsatser. Inledningsvis beskrivs hållbarhet med särskilt fokus på 

hållbarhet inom klädindustrin. Därefter beskrivs tre områden inom CSR för att sedan gå in på 

finansiell, miljömässig och social rapportering och dess riktlinjer. Vi tar även upp GRI:s 

huvudområden som beskrivs kortfattat och en beskrivning av intressentteorin och diskursteorin 

görs. Avslutningsvis beskrivs den analysmodell som ligger till grund för vår analys.     

3.1 Hållbarhet 

 

Moneva, Archel och Correa (2006) menar att hållbarhet är ett koncept som implementerades i 

organisationer och företag efter att Brundtlandrapporten publicerades 1987. Det finns enligt 

Moneva, Archel och Correa (2006) många olika definitioner av hållbarhet men den mest 

accepterade definitionen är den som finns skriven i Brundtlandrapporten: ”Development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs” (Moneva, Archel och Correa, 2006, s.123). Enligt Moneva, Archel och Correa 

(2006) påpekas det i Brundtlandrapporten att hållbarhet inte är ett fast och bestämt begrepp utan 

en förändringsprocess som stämmer överens med behoven som finns, både i nuet och i framtiden.  

 

Om ett företag arbetar mer hållbart kan det enligt Gadeikiene, Banyte och Kasiuliene (2012) leda 

till en mer effektiv användning av företagets resurser och utöka företagets marknadsmöjligheter.  

McWilliams och Siegel (2001) menar att de konsumenter som uppskattar hållbarhet är benägna 

att betala ett högre pris för en produkt med ökade sociala utmärkande drag än en liknande 

produkt utan dessa utmärkande drag. Konsumenter måste dock bli medvetna om och vad 

hållbarhet är för att företaget ska kunna ta ett högre pris. Vet inte konsumenterna vad hållbarhet 

är kommer de i större utsträckning att välja en lågprisprodukt. Marknadsföring spelar alltså en 

viktig roll enligt McWilliams och Siegel (2001) när företaget bestämmer den optimala nivån för 

ett sina CSR aktiviteter. Marknadsföring hjälper också till att öka medvetenheten angående ett 

företags användning av CSR, vilket bland annat kan vara intressant för aktieägare. 

 

Peloza, White och Jingzhi (2013) anser att konsumenters intresse för etiskt och socialt medvetna 

varor har ökat, samtidigt är marknadsandelen av varor som har dessa attribut relativt liten. Det 

kan vara svårt att marknadsföra sådana produkter då konsumenter ofta letar efter produkter som 

har hög prestanda eller ett bra pris, istället för hur varan är producerad. Forskning visar enligt 

Peloza, White och Jingzhi (2013) att om produkter marknadsförs efter de etiska riktlinjer som 

konsumenten har, är det mer troligt att konsumenterna väljer dessa produkter, istället för att varan 

har en bra prestanda eller är billig.  

 

En strategi som de flesta företag har med i sin affärsplan är, enligt Hopwood, Unerman och Fries 

(2010), att locka till sig nya kunder och behålla dessa, oavsett om kunderna är konsumenter, 

andra företag eller staten. Hopwood, Unerman och Fries (2010) menar att om en organisations 

hållbarhet integreras av deras kunders referenser och deras köpbeteende kan arbetet med 

hållbarhet locka till sig medvetna kunder. Hopwood, Unerman och Fries (2010) beskriver vidare 

att ett företags arbete med hållbarhet också kan attrahera, motivera och hjälpa till att behålla 
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personal och att det finns en länk mellan en organisations hållbarhetsarbete och de anställdas 

tillfredsställelse. Även Smith (2011) och Demacarty (2009) menar att det finns en allmän syn att 

hållbarhetsarbete lockar till sig kompetent och duktig personal och att det ökar den befintliga 

personalens motivation och lojalitet till firman.  

 

Hopwood, Unerman och Fries (2010) menar att en av de mest erkända fördelarna med att företag 

agerar mer hållbart är det bidrag det ger till företagets varumärke och rykte. De menar att ett 

positivt varumärke som fås genom hållbarhetsarbete, kan öka en organisations förmåga att locka 

till sig viktiga aktörer som till exempel kunder, anställda, myndigheter och intressenter. Om 

tvärtom, ett företags rykte och varumärke har skadats av till exempel negativ publicitet angående 

hållbarhetsfrågor gällande miljö och sociala förfaranden kan det vara svårt att få tillbaka 

allmänhetens förtroende. Även Heal (2008) menar att arbetet med hållbarhet kan stärka 

varumärket vilket kan vara en nyckelfaktor när konsumenter väljer vilka produkter de ska köpa. 

Företag som arbetar mycket med hållbarhetsfrågor eller företag som saknar hållbarhetsarbete är 

enligt Heal (2008) saker som påverkar konsumenters syn på företagen. 

 

Enligt McWilliams och Siegel (2001) kan en hållbarhetsinvestering innebära att en produkt ges 

socialt ansvarstagande attribut, såsom fri från gifter eller att produktens ingredienser inte är 

testade på djur. Det kan också innebära att signaler används, som till exempel märkning av 

produkten för att förmedla till konsumenten att företaget är intresserade av vissa sociala frågor. 

Detta resulterar i en övertygelse för konsumenten att om de använder denna produkt så kommer 

de indirekt att stödja ett bra ändamål och belöna företag som satsar på hållbarhet.  

 

Enligt Moore, de Silva och Hartmann (2012) har en ökad konkurrens i klädindustrin gjort att 

många företag i branschen förstått vikten av att arbeta mer hållbart. Hållbart mode definieras 

enligt Joergens (2006) som moderiktiga kläder som integrerar rättvis handel med fria 

arbetsvillkor utan att skada miljön eller arbetarna. Detta genom att använda biologiskt nedbrytbar 

ekologisk bomull. Globaliseringen och en ökad import har enligt Goworek (2011) gjort att 

konsumenter mer och mer ifrågasätter var kläderna kommer ifrån och hur de produceras. Även 

Halepete och Park (2006) menar att bland konsumenter och yrkesverksamma inom branschen 

märks det en ökad medvetenhet kring rättvis handel och företag som tar socialt ansvar.  

 

Enligt Hill och Lee (2012) har klädindustrin en negativ miljöpåverkan som visar sig genom alla 

steg i en produkts livscykel, från framställning av klädfibrer, färgning och tryckning, transport, 

försäljning och till slutet av plaggets användningslivstid. Hållbarhet inom klädindustrin avser 

enligt Goworek (2011) i huvudsak miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Främst gäller det 

användningen av bekämpningsmedel, mängden konsumtion av kläder, arbetsförhållanden för 

tillverkarnas anställda och avyttring av använda plagg. 

 

Niinimäki och Hassi (2011) menar att tillverkare kan erbjuda en ökad livslängd samt en 

förbättrad upplevelse av produkten för konsumenten. Niinimäki och Hassi (2011) menar vidare 

att det finns tidigare studier som visar att konsumenters största missnöjdhet när det gäller kläder 

är låg kvalitet. Produkter som är inriktade mot långvarig användning måste enligt Niinimäki och 

Hassi (2011) vara tillverkade av hög kvalitet. Detta då kvaliteten av en produkt direkt är kopplat 

till hållbarheten. Klassisk och tidslös design, bra passform och hög kvalitet erbjuder möjlighet till 

längre användning. Niinimäki och Hassi (2011) menar även att underhåll är viktigt för att kläder 

ska kunna ha en lång livstid, tillverkare kan då delge information om hur många tvättar plagget 
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klarar av för att fortfarande se bra ut. De menar att den här informationen kan hjälpa konsumenter 

att i detalj granska pris, kvalitet och användbarhet, men även livslängd och miljöfördelar för 

produkten.  

3.2 Tre områden inom CSR 

 

Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är enligt Grankvist (2009a) CSR, som handlar om företagens 

samhällsansvar. Detta ansvar kan delas upp i tre områden: ekonomiskt ansvar, miljömässigt 

ansvar och socialt ansvar. Enligt Grankvist (2009a) gäller det att balansera dessa tre områden för 

att kunna ha en långsiktig hållbar verksamhet. Ett företag som endast fokuserar på att maximera 

sin vinst kommer förmodligen se sin attraktionskraft försvinna om företaget inte också fokuserar 

på omvärlden. Fokuserar företaget endast på sitt sociala ansvarstagande riskerar företaget att 

förlora fokus på att produkterna även måste gå att sälja för att få ett framgångrikt företag. Ett 

företag som bara fokuserar på att vara miljövänligt riskerar att glömma bort till exempel sin 

personals trivsel. Grankvist (2009a) menar därför att det är viktigt att företagen låter dessa tre 

områden samspela för att få en långsiktig hållbar verksamhet där företaget både tjänar pengar, tar 

hänsyn till miljön och tar ansvar socialt för sina anställda och omvärlden.  

3.2.1 Ekonomiskt ansvar 

 

Ekonomiskt ansvar handlar enligt Grankvist (2009a) om att ta ansvar inför aktieägarna genom att 

göra ett så bra resultat som möjligt. Både för att ge aktieägarna avkastning på sitt investerade 

kapital och för att trygga företagets finansiella ställning. Enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) 

arbetar inte ett företag med CSR enbart för att kunna påverka till positiva förändringar i 

samhället, utan även för att öka företagets avkastning. BAS (2010) menar att under starten av ett 

företag och eventuellt även senare, tillför ägarna kapital. Ägarna måste ta ställning till om detta 

egna kapital ska stanna kvar i företaget eller om det ska tas ut och omplaceras. Detta beror, enligt 

BAS (2010) på hur lönsamt det är att kapitalet arbetar vidare i företaget, det vill säga vilken 

avkastning ägarna får på sitt kapital. 

 

Enligt Smith (2011) innebär det ekonomiska ansvaret även att betala de anställda rättvisa löner, 

sälja produkter och tjänster till rimliga priser, betala i tid till leverantörer samt att investera i 

samhället som de verkar i. Analytiker, forskare och företagsledare använder enligt Danielsson 

och Press (2003) finansiella rapporter för att på olika sätt mäta ett företags prestationer. 

Ekonomiska tal från rapporterna används för att mäta företagets lönsamhet och fungerar även 

som en utgångspunkt för analytikers uppskattning av framtida kassaflöden.  

 

Enligt Riese (2007) protesterar vissa företag mot att de ska behöva bry sig om mer än sitt egna 

företag. Kommersiella företag anser enligt Riese (2007) att så länge de gör som lagen säger så 

vill de göra det de är bäst på, nämligen att marknadsföra sina produkter och göra vinst. 

Hållbarhetsaktiviteter och CSR anses då i deras ögon, leda till förskingring av företags resurser. 

Riese (2007) menar istället att CSR kan leda till ökad lönsamhet eftersom CSR aktiviteter kan 

göra ett företags produkter mer attraktiva för konsumenter. 

 

Grankvist (2009a) menar vidare att för många organisationer är lönsamhet det viktigaste 

argumentet för existens och att lönsamhetsargumentet är det bästa för att företaget ska bedriva sin 
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verksamhet på ett mer hållbart sätt. Enligt Bryson och Lombardi (2009) är dock definitioner av 

tillväxt och lönsamhet olika för olika företag och tillämpas därmed inte på samma sätt hos 

företagen. Ekonomin är snarare uppbyggd kring de åtgärder som individer och företag gör när de 

reagerar på de miljöerna som de är verksamma inom. Ökningen av hållbarhetsrelaterade 

verksamheter samt CSR har enligt Bryson och Lombardi (2009) ytterligare komplicerat 

definitionen av värde och lönsamhet då företag allt mer måste integrera dessa icke-finansiella 

begrepp i sina beslut. Thumwimon och Takahashi (2010) menar att företag som använder CSR 

kan bedriva en lönsam verksamhet med långsiktig vinstmaximering. Däremot menar de att 

kortsiktiga fördelar med CSR kan vara svåra att se och att CSR strategier därför behöver 

integreras gradvis i företaget.  

3.2.2 Miljömässigt ansvar 

 

Miljömässigt ansvar handlar enligt Grankvist (2009a) om att ett företag eller en verksamhet 

agerar på ett sätt som inte påverkar jorden och dess naturresurser på ett negativt sätt. Det handlar 

om att driva ett företag på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur en miljösynpunkt. Graafland och 

Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012) menar att ett företag kan vidta åtgärder som minskar 

påverkan på miljön, till exempel genom att minska föroreningar och användningen av kemikalier, 

återvinna restprodukter och effektivt förvalta energikällor.  

 

Boesso och Michelon (2010) har utfört en studie som visar att det finns ett samband mellan ett 

företags produktansvar, prestanda och dess konkurrenskraft. Med produktansvar menar Boesso 

och Michelon (2010) områden som exempelvis; produktinformation, miljöpåverkan från 

företagets verksamhet, arbetsmetoder vid framtagandet av produkterna, effekter av företagets 

produkter på konsumenternas hälsa och säkerhet. När det gäller produktinformation menar 

Carrero och Valor (2012) att det bästa verktyget för att informera konsumenter om de sociala och 

miljömässiga egenskaperna hos ett varumärke är att märka ut dessa produkter. De menar att CSR 

märkning hjälper motiverade konsumenter att göra välgrundade val när de handlar en produkt.  

 

Sarkis, Helms och Hervani (2010) menar att produktlivscykeln blir kortare och kortare och att 

nya produkter ständigt ersätter de andra på marknaden. Ett sätt att förbättra den övergripande 

hållbarheten är enligt Sarkis, Helms och Hervani (2010) att förlänga livslängden för både 

material och produkter. Återvinning och återanvändning kan bidra till att mer av materialet kan 

användas i produktionen, vilket enligt Sarkis, Helms och Hervani (2010) leder till större intäkter 

då företaget kan producera mer. Samtidigt blir kostnaderna för avfallshanteringen mindre.  

3.2.3 Socialt ansvar 

 

Socialt ansvar handlar enligt Grankvist (2009a) om att ett företag driver sin verksamhet med 

hänsyn till andra medborgare på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare. Detta 

gäller företagets anställda, underleverantörer, affärspartners och konsumenter. Enligt Hubbard 

(2009) brukar socialt ansvar refereras till ansvaret och den påverkan en organisation och dess 

leverantörer har på samhället de verkar i.  

 

Heal (2008) menar att företagens intresse att göra vinst inte alltid går hand i hand med samhällets 

intressen. Heal (2008) menar att om företagen även tar hänsyn till sociala och miljömässiga 
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faktorer utöver att endast tänka på lönsamhet vinner både företagen och samhället på detta. 

Samhället vinner på att resurserna används på ett mer effektivt sätt och företagen vinner på det 

genom att relationen till samhället som de verkar i blir mindre konliktfylld.  

 

Ett viktigt område att tänka på, när ett företags CSR program byggs upp är enligt Metzner och 

Fischer (2010) att satsa på bra arbetsförhållanden och bra arbetsvillkor. Jain, Leka och Zwetsloot 

(2011) menar vidare att arbetarnas välbefinnande är en central del av CSR. De menar att företag 

som tar täten i mänskliga och sociala frågor och stödjer dessa, ofta ses som bra arbetsgivare. 

Enligt Thumwimon och Takahashi (2010) kan CSR användas i den interna styrningen av 

företaget för att öka anställdas nöjdhet och skapa trovärdighet inför interna och externa 

intressenter. De menar att CSR slutgiltigt leder till en förbättrad bild av företaget. Howard 

Quartey och Buenar Puplampu (2012) menar vidare att de anställdas hälsa och säkerhet ingår i 

företagens sociala ansvar. De hävdar även att om företag arbetar med olika hälso- och 

säkerhetsrutiner resulteras det i att företaget har en bättre chans till överlevnad. Vidare anser 

Howard Quartey och Buenar Puplampu (2012) att anställdas hälsa och säkerhet är viktigt för att 

andra investeringar som företaget gör ska kunna ge ett positivt resultat.  

 

En annan del av företags sociala ansvar gäller mänskliga rättigheter. Enligt Wettstein (2009) 

handlar mänskliga rättigheter om att människor har rätt till att leva ett drägligt liv. Att respektera 

mänskliga rättigheter är enligt Wettstein (2009) inte bestämt enligt lag utan ett frivilligt ansvar 

för företagen att göra. Wettstein (2009) menar att företag som har kontakt med olika länder och 

olika företag där kulturen är annorlunda, måste kunna balansera sin verksamhet så deras åtgärder 

inte får moraliska konsekvenser. Enligt Wittstein (2009) är mänskliga rättigheter något som de 

flesta olika kulturer förstår vikten av och följer företag en policy om mänskliga rättigheter leder 

det till minskade negativa effekter för företaget. Utting (2007) menar vidare att det är viktigt att 

mänskliga rättigheter inkorporeras i företags CSR arbeten samt att det vore bra om ett ramverk 

för hur detta skulle ske arbetas fram. Detta då många företag inte arbetar för mänskliga 

rättigheter, och de som gör det är bara intresserade att arbeta inom sin egen intressesfär. 

3.3 Finansiell, miljömässig och social rapportering 

 

I hållbarhetsrapporter rapporterar företag om deras sociala och miljömässiga resultat.   

Hållbarhetsredovisning innebär enligt Baskaran, Nachiappan och Rahman (2012) att ett företag 

mäter, lämnar ut uppgifter, och är ansvariga inför interna och externa intressenter att visa 

företagets prestationer mot en mer hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporter publiceras enligt Heal 

(2008) oftast vid sidan av en årsredovisning. Enligt Heal (2008) finns det ingen juridisk 

skyldighet att publicera hållbarhetsrapporter och inget standardformat av vad rapporten ska 

innehålla eller hur den ska utformas. GRI är ett försök enligt Heal (2008) att standardisera denna 

process och att försäkra att det är gemensamma egenskaper i dessa rapporter. Från och med 

räkenskapsåret 2008 införde Sverige ett krav för statligt ägda bolag att publicera 

hållbarhetsrapporter och att de skulle följa GRI:s riktlinjer (Noronha, Tou, Cynthia, & Guan, 

2013). Syftet med kravet var enligt Westermark (2012) att den svenska regeringen ville driva på 

arbetet med hållbar utveckling.  

 

För att skapa en bra hållbarhetsrapport måste företag enligt Maon, Lindgreen och Swaen (2009) 

lyssna på sina intressenter och lyfta fram de delar som intressenterna tycker är viktiga. Samtidigt 
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måsta företagen enligt Maon, Lindgreen och Swaen (2009) lära sig om sina intressenter och deras 

förväntningar på företaget. Gör företaget det blir det sedan lättare att göra förändringar som stöds 

av intressenterna. Heal (2008) menar vidare att hållbarhetsrapporter måste riktas till alla olika 

intressenter. Företaget är skyldiga sina aktieägare att ge dem all information som kan påverka 

företagets resultat. Det är enligt Heal (2008) även viktigt att informera företagets anställda om 

företagets prestationer eftersom deras beteende kan hjälpa eller stjälpa företaget. Heal (2008) 

menar att även kunder är viktiga intressenter eftersom deras köpbeslut styrs av deras uppfattning 

av företaget och det är från kunderna som pengarna kommer ifrån.    

 

Hopwood, Unerman och Fries (2010) menar att redovisningsprinciper och redovisningsmetoder 

är en viktig del för att kunna hjälpa organisationer att utveckla mer hållbara verksamheter. 

Redovisningspraxis identifierar och kopplar samman de ekonomiska, sociala och miljömässiga 

kostnaderna och fördelarna med ett företags åtgärder och strategier. Enligt Baskaran, Nachiappan 

och Rahman (2012) är företagens hållbarhet förmågan att behålla ekonomisk framgång genom att 

ta ett miljömässigt och socialt ansvar.  

 

Redovisning har enligt Moneva, Archel och Correa (2006) traditionellt sett använts för att 

identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information och i detta ingår att publicera en 

årsredovisning. En årsredovisning ska enligt Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) bestå av en 

balansräkning, resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse. För de företag som har en 

utvidgad informationsskyldighet ska årsredovisningen även innehålla en finansieringskalkyl. Det 

är alltså stadgat enligt lag vad en årsredovisning ska innehålla och dessa lagar finns i 

årsredovisningslagen kapitel 2-6. När årsredovisningen sänds in till Bolagsverket blir den 

offentlig och vem som helst kan ta del av den (ÅRL, 1995:1554). 

 

Finansiella mått är enligt Hahn och Figge (2011) till stor del standardiserade och är sedan lång tid 

tillbaka accepterade i de former de utgörs av. Miljömässiga och sociala resultatmått har dock inte 

hunnit slå igenom tillräckligt i acceptans och användning. Hahn och Figge (2011) menar även att 

det är viktigt att finansiella, miljömässiga och sociala mått är begreppsmässigt kompatibla. 

Genom att koppla samman de finansiella resultatbedömningarna med hållbarhet ökas 

användningen av olika redskap som kan användas för att ett företag ska generera vinst. För att 

kunna göra en mätning av detta behövs data på det kapital som använts men även den mängd 

miljö- och sociala resurser som använts. Enligt Hahn och Figge (2011) representerar sådana 

kvantitativa fysiska mätningar av miljö och socialt resultat de finansiella data som används i 

standardiserade finansiella analyser av ekonomiskt kapital. 

3.4 Riktlinjer för hållbarhetsrapporter 

 

Enligt Westermark (2012) har ett antal organisationer bildats för att stödja och vägleda företagen 

i deras hållbarhetsredovisning. Dessa organisationer har utvecklat riktlinjer för företagen att följa. 

En av dessa organisationer är GRI som har skapat ett globalt ramverk som hjälpmedel för 

företagen när det gäller hållbarhetsfrågor. Enligt Isaksson och Steimle (2009) har användningen 

av GRI:s riktlinjer vuxit i popularitet på senare tid. Även Westermark (2012) menar att det är 

många företag och organisationer som använder sig av GRI:s riktlinjer idag, som en del av sin 

årsredovisning.  
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Redovisningen av hållbarhet saknar lagstiftning och är frivillig för företagen att redovisa enligt 

Westermark (2012). GRI:s vision är att alla organisationer på ett ansvarsfullt sätt har hand om 

sina ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter och rapporterar detta tydligt så att vi kan få 

en hållbar global ekonomi. Organisationen startade 1999 och 2006 publicerades den tredje 

generationen av riktlinjer för hållbarhetsredovisning och dessa riktlinjer har beteckningen G3 

(Westermark, 2012).  

 

Westermark (2012) beskriver att det finns tre olika tillämpningsnivåer som företagen kan välja 

mellan, nivå A, B och C. Den lägsta rapporteringsnivån är C-nivån där företagen inte behöver 

rapportera så utförligt. På denna nivå ska företagen redogöra för dess allmänna vision och strategi 

i ett kort-, medel- eller långsiktigt perspektiv. För de företag som väljer att rapportera någon av 

de högre rapporteringsnivåerna (nivå A eller B) tillkommer det ytterligare krav på mer uppgifter. 

Det krävs bland annat att företaget ska beskriva den betydande påverkan som organisationen har 

på hållbar utveckling.  

3.5 Huvudområden inom GRI 

 

Enligt Westermark (2012) utgörs en stor del av GRI:s riktlinjer av resultatindikatorer som finns 

för kategorierna ekonomi, miljö och samhälle. Företagen får själva välja vilka av de 79 stycken 

indikatorer de vill redovisa. Tanken är att de indikatorer som är mest relevanta för olika företag 

ska väljas och beroende på vilken rapporteringsnivå som företaget rapporterar efter. Det finns 

enligt GRI:s riktlinjer (2011) två olika slags indikatorer, kärnindikatorer och tilläggsindikatorer 

vilka är uppdelade på sex huvudområden som är; ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbets-

villkor, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar.  

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet är enligt GRI (2011) organisationens påverkan på 

kapitalflöde mellan olika intressenter och påverkan som organisationen har på samhället. GRI 

(2011) menar att finansiella resultat är grundläggande för att förstå en organisations hållbarhet. 

Enligt GRI (2011) ska företag som publicerar hållbarhetsrapporter och följer deras riktlinjer 

beskriva kortfattat hur de arbetar med sitt ekonomiska resultat, marknadsnärvaro och indirekt 

ekonomisk påverkan. Det miljömässiga området av hållbarhet rör enligt GRI (2011) 

organisationens påverkan på ekosystem, mark, luft och vatten. I sina hållbarhetsrapporter vill 

GRI (2011) att företagen ska beskriva sina åtgärder gällande bland annat material, energi, utsläpp 

av avfall samt transporter.  

 

Det sociala området inom hållbarhet innefattar enligt GRI (2011) arbetsförhållanden, mänskliga 

rättigheter samt samhälls- och produktansvar. När det gäller arbetsförhållanden/arbetsvillkor ska 

företagen enligt GRI (2011) beskriva kortfattat hur de arbetar med anställningar, relationer 

mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning samt mångfald och 

jämställdhet. Enligt GRI (2011) ska mänskliga rättigheter beaktas vid investeringar och vid val av 

leverantörer. GRI (2011) menar att under mänskliga rättigheter ingår även de anställdas 

utbildning i mänskliga rättigheter, föreningsfrihet, barnarbete, ursprungsbefolkningars rättigheter 

samt tvångsarbete. När det gäller samhällsfrågor menar GRI (2011) att företagen ska fokusera på 

organisationens påverkan på samhället de verkar i, ge information om de risker som kan uppstå 

och hur dessa risker hanteras. Riskerna kan enligt GRI (2011) vara korruption, politisk påverkan 

och konkurrenshämmande aktiviteter. I sina hållbarhetsrapporter ska företagen enligt GRI (2011) 
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under produktansvar bland annat beskriva sitt arbete med märkning av produkter och tjänster, 

marknadskommunikation samt kundernas hälsa, säkerhet och integritet.   

3.6 Intressentteorin 

 

En central del i vår studie är hållbarhetsarbete samt CSR och enligt Maon, Lindgreen och Swaen 

(2009) är intressentteorin en viktig och central del av detta. Intressenter måste enligt Maon, 

Lindgreen och Swaen (2009) integreras i organisationens CSR strategier. De menar att 

hållbarhetsarbete bidrar både till organisationen och till dess intressenter. Enligt Freeman och 

Reed (1983) säger intressentbegreppet att det finns andra grupper som företaget har ett ansvar 

mot, utöver aktieägarna, och att dessa grupper har ett intresse i företagets agerande. Freeman och 

Reed (1983) tog fram två olika definitioner av intressenter, en bred definition som tar med alla 

grupper, oavsett om de är vänligt eller fientligt inställda mot företaget, samt en snäv definition 

som är mer specifik. Den breda definitionen beskrivs som, alla identifierbara grupper eller 

individer som kan påverka förverkligandet av organisationens mål, eller som själva påverkas av 

organisationens mål. Dessa kan bland annat vara publika intressegrupper, protestgrupper, 

myndigheter, branschorganisationer, konkurrenter, fack, anställda, kundsegment eller aktieägare. 

Den specifika definitionen beskrivs istället som, alla identifierbara grupper eller individer som 

organisationen är beroende av för dess fortsatta överlevnad. Dessa kan bland annat vara anställda, 

kundsegment, särskilda leverantörer, nyckelmyndigheter, aktieägare eller särskilda finansiella 

institutioner.  

 

Deegan och Unerman (2011) menar att intressentteorin består av två huvuddelar. En normativ del 

och en styrande del. Den normativa delen är uppbyggd av olika sorters intressenter, och beroende 

på vilka intressenterna är samt vilka förväntningarna de har mot företaget kan de mer eller mindre 

påverka hur företaget styrs. De beskriver vidare att intressentteorin fokuserar på hur 

organisationer integrerar med olika intressenter. Intressentteorin accepterar att olika intressenter 

har olika syn på hur en organisation ska driva sin verksamhet. I den normativa delen av 

intressentteorin argumenterar Deegan och Unerman (2011) att alla intressenter har rätt att bli 

behandlade rättvist av organisationen. Med detta menas att intressenternas påverkan i 

organisationen ska bestämmas av deras livserfarenhet istället för intressenternas ekonomiska 

inflytande. Vidare menar Deegan och Unerman (2011) att om intressentteorin ses ur en etisk 

synvinkel ska organisationen lyssna på samtliga intressenter, istället för att enbart lyssna på de 

intressenter som leder till en ökad finansiell förmåga för företaget.  

 

Hasnas (1998) beskriver vidare att när intressentteorin ses på ett normativt sätt hävdar teorin att 

oavsett om intressentstyrningen leder till ett ökat finansiellt resultat, borde cheferna se till att 

företaget drivs till gagn för samtliga intressenter. Enligt normativ intressentteori, måste 

styrningen ta lika hänsyn till samtliga intressenter, och när det uppstår intressekonflikter, sköta 

företaget på ett sådant sätt att det uppstår optimal balans mellan dem. Vidare menar Donaldson 

och Preston (1995) att den normativa delen av intressentteorin säger att intressenter har vissa 

naturliga rättigheter, och att dessa inte får kränkas. Med detta menar Donaldson och Preston 

(1995) att varje intressent förtjänar att prövas för hur de kan påverka organisationen, och inte 

enbart deras förmåga att främja intresset för andra grupper som till exempel aktieägarna. 
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När ett företag styrs efter intressentteorin lyssnar företaget enligt Deegan och Unerman (2011) 

vanligtvis mer på förväntningarna från speciella, vanligtvis starka intressenter. Gray, Owen och 

Adams (1996) menar vidare att ju mer intressant intressenten är för organisationen desto mer 

energi bör läggas i hanteringen av den relationen. Ett viktigt sätt som kan användas för att hantera 

relationen med intressenten är att använda sig av information. Genom att använda informationen 

på rätt sätt kan företaget enligt Gray, Owen och Adams (1996) få intressenternas stöd och 

godkännande, eller så kan den användas för att avleda deras motstånd och ogillande.  

 

Ju större betydelse en intressent har mot organisationen desto större är, enligt Deegan och 

Unerman (2011) sannolikheten att intressenternas förväntningar inkorporeras i organisationens 

verksamhet. På detta sätt kan publika rapporter som årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

direkt härledas till förväntningarna av särskilda intressegrupper. Vidare drivs organisationer att 

lämna information om deras aktiviteter och initiativ till respektive intressegrupp för att visa att de 

överensstämmer med intressenternas förväntningar. Dessa förväntningar kan förändras över tid 

och därför är det viktigt att organisationer kontinuerligt anpassar sin verksamhetsrapportering. 

3.7 Diskursteorin 

 

Då uppsatsens fokus är rapportering och hur hållbarhetsrapportens roll och funktion ser ut är 

diskursteorin väsentlig eftersom den beskriver analys av texter och dess språkanvändning. En 

diskursanalys är enligt Lövgren (1999) analys av främst texter men det kan även vara annat 

material som analyseras. Lövgren (1999) menar att diskursanalys kan vara svårt att definiera och 

kan betyda många olika saker men det finns alltid ett visst sammanhang i diskursen. Texter som 

inkluderas i en diskurs kan enligt Wetherell, Taylor och Yates (2001) vara transkribering av 

inspelade konversationer, skrivna uttalanden, texter från historiska arkiv eller andra dokument, 

dagböcker och anteckningar från olika affärsmöten eller liknande. Börjesson och Palmblad 

(2007) hävdar vidare att det har skett ett nytänkande när det gäller materialanvändning inom 

samhällsforskningen som tidigare har bestått av intervjuer, enkäter, lagar och politiska program. 

Numera har användningen av till exempel tv-program, reklam, internetsajter, och bloggar ökat 

som underlag till studier. Börjesson och Palmblad (2007) menar vidare att för diskursanalytiker 

kan alla dessa olika material användas som redskap för studier. Det väsentliga är att materialet 

säger något om verkligheten. Detta gör att forskaren kan använda en bred variation av material 

och att inget material är mer autentiskt än något annat. 

 

Enligt Wetherell, Taylor och Yates (2001) är en diskurs en studie av språkanvändning. Alltså 

människor som kommunicerar genom tal eller skrift. Lövgren (1999) menar vidare att en diskurs 

skapar sociala kategorier i form av text och språk. Texterna beskriver enligt Lövgren (1999) olika 

sammanhang och förmedlar en verklighet. Enligt Börjesson och Palmblad (2007) kan en diskurs 

definieras som ett bestämt sätt att tala om och beskriva världen. 

 

En diskursanalys uppstår enligt Lövgren (1999) genom att teman och teorier analyseras. Detta 

kan göras till exempel genom att gruppera materialet på olika sätt. Börjesson och Palmblad 

(2007) beskriver att analysen oftast börjar som ett stegvis arbete som söker sig från detaljnivå till 

övergripande strukturer. Diskurs handlar enligt Lövgren (1999) om språkets makt att förändra 

människors sociala förhållanden. Det vill säga hur människor framhäver sig och förutsättningarna 

att framhäva sig i språk för att framställa en viss bild för läsaren. Lövgren (1999) menar vidare att 
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diskurs är ett begrepp som handlar om ”någonting” och är riktad till ”någon”. En diskursanalys 

kan då användas till att studera hur exempelvis en text framställs för att övertyga läsaren att 

textens resultat och verklighet stämmer. Det är enligt Lövgren (1999) språket som övertygar 

läsaren.  

 

Börjesson och Palmblad (2007) menar att vid en diskurs är det viktigt att fundera över vilken typ 

av kunskap som efterfrågas och vad resultatet ska användas till. Börjesson och Palmblad (2007) 

menar vidare att en diskurs ger möjligheter att behandla material som har olika karaktär, lika i 

analysen. Material som består av skrivna texter eller transkriberat material kan enligt Börjesson 

och Palmblad (2007) med fördel analyseras med diskurs. Ett företag kan vilja uttrycka sig i text 

som attraktiva mot exempelvis konsumenter. Detta genom att trycka på de positiva effekter de 

kan tänkas göra för samhället. Diskurs kan då enligt Börjesson och Palmblad (2007) användas för 

att analysera dessa texter. 

3.8 Analysmodell 

 
            Figur 1: Analysmodell för hållbarhet.  

 

Analysmodellen ovan kommer att användas som ett redskap för studiens analys av resultatet. 

Detta för att förenkla och bryta ner analysen i mindre delar. Analysmodellen utgår från begreppet 

hållbarhet som är studiens centrala område. Detta begrepp analyseras sedan kvantitativt och 

kvalitativt. I den kvantitativa delen utgår analysen från CSR:s tre huvudområden som är 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Utifrån huvudområdena inom CSR har ord valts ut 

från företagens hållbarhetsrapporter respektive årsredovisningar som symboliserar de olika 

områdena. Den kvalitativa delen av analysmodellen utgår från GRI:s huvudområden som är 
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ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälle och 

produktansvar.  

3.9  Sammanfattning av teorin 

 

Den teoretiska referensramen bygger på vetenskapliga verk som kommer att användas för att 

styrka vår analys och diskussion. Hållbarhet är det centrala begreppet i vår studie med fokus på 

hållbarhet inom klädindustrin, vilket beskrivs i teorin. Alla företag i studien verkar i klädindustrin 

som anses ha en stor miljöpåverkan och associeras med dåliga arbetsförhållanden och låga löner i 

sina fabriker, därför tas hållbarhet i klädindustrin upp. CSR är ett viktigt begrepp inom hållbarhet 

och de tre områdena, ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar, beskrivs för att 

senare vara utgångspunkten i vår empiri och analys.  

 

Vi vill ta reda på hur hållbarhetsrapporters roll och funktion är, i relation till årsredovisningar. 

Därför beskrivs dessa rapporter kortfattat samt hur riktlinjerna är uppbyggda kring dem, främst 

för hållbarhetsrapporter. Särskilt fokus ligger på GRI:s huvudområden, ekonomi, miljö, 

arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar eftersom de 

senare används i vår empiri och analys.  

 

Inom CSR är intressenter viktiga och en organisations CSR arbete ger fördelar till både 

organisationen och dess intressenter, intressentteorin beskrivs därför i vår teoretiska referensram. 

Även diskursteorin beskrivs då vi utför en analys av dokument och dess språkanvändning. Den 

teoretiska referensramen innehåller även en kortfattad beskrivning av den analysmodell vi 

kommer att använda oss av i analysen.  
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4 Empiri  
 

I detta kapitel studerar vi H&M:s, KappAhls och MQ:s hållbarhetsrapporter och 

årsredovisningar. Empirin delas upp i en kvantitativ del med tabeller och en kvalitativ del med 

text. I den kvantitativa delen sker en sammanräkning av ord från företagens hållbarhetsrapporter 

och årsredovisningar som sammanställts i tabeller. Dessa ord har på förhand valts ut under 

kategorierna ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. I den kvalitativa delen 

av empirin sker en sammanfattning av företagens hållbarhetsrapporter baserat på GRI:s 

kärnindikatorer, ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälle 

och produktansvar.   

4.1 Kvantitativ del H&M 

 

Årsredovisningarna för åren 2010 och 2011 är uppdelade på två delar. Den första delen beskriver 

med ord vad de har gjort under året och den andra delen består av finansiell information. Vi har i 

tabellen nedan slagit ihop dessa två delar och räknat dem som en årsredovisning. Då H&M:s 

hållbarhetsrapporter ges ut på engelska har vi använt oss av den engelska benämningen av orden. 

Vi har vidare använt oss utav hållbarhetsrapporter som är utgivna samma år som 

årsredovisningarna (H&M Hållbarhetsrapport, 2011, 2012, 2013; H&M Årsredovisning, 2011a, 

2011b, 2012a, 2012b, 2013). 

4.1.1 Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar 
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Ekonomiskt ansvar               

Avkastning Return 1 13 0 12 0 9 

Eget kapital Equity 2 53 0 50 0 48 

Ekonomi Economy 20 25 8 22 9 17 

Lönsamhet Profitability 4 9 5 14 1 8 

Resultat Results 63 61 20 106 32 58 

Tillväxt Growth 17 12 14 9 21 4 

Miljömässigt ansvar               

Kemikalier Chemicals 18 5 22 3 24 1 

Miljö Environment 50 29 32 16 24 10 

Produktansvar Product responsibility 2 1 0 0 0 0 

Återvinning Recycling 87 3 34 4 64 4 

Socialt ansvar               

Arbetsförhållanden/ Work relationship/ 
14 8 11 8 12 11 

arbetsvillkor working conditions 

Mänskliga rättigheter Human rights 12 1 1 1 21 4 

Samhälle Society 3 2 1 0 4 4 

Säkerhet Safety 20 19 13 17 3 14 
 

Tabell 1: Kvantitativ innehållsanalys H&M. 
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Orden som symboliserar ekonomiskt ansvar som visas i tabell 1 används mer frekvent i 

årsredovisningarna gentemot hållbarhetsrapporterna. ”Tillväxt” är ett undantag, detta ord används 

mer i H&M:s hållbarhetsrapporter. Orden ”avkastning” och ”eget kapital” används inte alls i 

hållbarhetsrapporterna för åren 2011 och 2012 men tas däremot upp relativt mycket i 

årsredovisningarna för samtliga tre år. Ordet ”lönsamhet” tas upp mer i årsredovisningarna men 

skillnaden mot hållbarhetsrapporterna är inte så stor.  

 

För orden som symboliserar miljömässigt ansvar tas alla orden upp mer frekvent i 

hållbarhetsrapporterna gentemot årsredovisningarna för samtliga tre år. För orden som står under 

socialt ansvar tas ”arbetsförhållanden/arbetsvillkor” samt ”samhälle” upp nästan lika frekvent i 

båda rapporterna. År 2011 nämns ”mänskliga rättigheter” enbart en gång i respektive rapport, 

medan det för åren 2010 och 2012 benämns i större utsträckning i hållbarhetsrapporterna. 

”Säkerhet” benämns nästan lika mycket i de olika rapporterna för året 2010, men 2011 och 2012 

benämndes det istället mer i årsredovisningarna. 

4.2 Kvalitativ del H&M 

 

H&M publicerar hållbarhetsrapporter årligen och har gjort så sedan 2002. Hållbarhetsrapporterna 

omfattar företagets hållbarhetsaktiviteter och de framsteg de gjort under året med att göra verk-

samheten och produkterna mer hållbara. Hållbarhetsrapporterna omfattar hela den internationella 

koncernen inklusive alla varumärken. Rapporterna baseras på GRI: s riktlinjer och H&M:s 

tillämpningsnivå motsvarar nivå B. Vi har i vårt resultat tagit med de tre senaste utgivna 

hållbarhetsrapporterna som omfattar hela koncernen och som ges ut på engelska från åren 2010, 

2011 och 2012.  

4.2.1 Ekonomi  

 

För att upprätthålla och uppmuntra en god hållbarhet vill H&M se till att de belönar sina 

leverantörer med långfristiga affärsrelationer och tillväxtmöjligheter (H&M Hållbarhetsrapport, 

2013). 

4.2.2 Miljö 

 

När det gäller energiförbrukning och klimatförändringar har H&M tre övergripande mål: minska 

koldioxidutsläppen i förhållande till försäljningen med minst fem procent från år 2010, minst 20 

procent av energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020, och att 

energianvändningen ska minska i butikerna med 20 procent per kvadratmeter år 2020. År 2010 

nådde inte H&M målet att minska koldioxidutsläppen med fem procent men det gjorde de 

däremot år 2011 (H&M Hållbarhetsrapport, 2011, 2012). Målet att minst 20 procent av 

energianvändningen ska komma från förnyelsebara källor nåddes inte år 2011, utan hamnade på 

elva procent. H&M menar att de är på god väg att nå detta mål 2020 (H&M Hållbarhetsrapport, 

2012). Målet att energianvändningen i butikerna ska minska med 20 procent år 2020 är de också 

på god väg att uppfylla, år 2012 låg minskningen på 15 procent (H&M Hållbarhetsrapport, 2013). 

 

H&M har under ett antal år fokuserat på att byta till mer miljöanpassade transportmedel. Bland 

annat har de bytt från vägtransporter till tågtransporter för gods som kommer från fabriker i 
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Turkiet och som ska skeppas vidare ut i Europa (H&M Hållbarhetsrapport, 2011). Under 2011 

skickades 80 procent av den totala volymen via järnväg eller sjöfart och under 2012 ökades den 

siffran till 90 procent (H&M Hållbarhetsrapport, 2012, 2013).  

 

H&M använder alltmer återvunnet material för tillverkning av sina kläder och under 2010 

användes 1600 ton återvunnet material i produktionen (H&M Hållbarhetsrapport, 2011). Under 

2011 engagerade sig H&M tillsammans med Greenpeace i arbetet med att minska användningen 

av farliga kemikalier i textilproduktionen. H&M menar att de har storleken och möjligheten att 

uppmuntra till en förändring inom textilindustrin vilket de har gjort sedan 1995 (H&M 

Hållbarhetsrapport, 2012). År 2020 siktar H&M på att nästan enbart använda hållbar bomull. Den 

andel som används i dag har gjort att 3,5 miljoner kilo mindre bekämpningsmedel har använts vid 

odlingen av bomullen (H&M Hållbarhetsrapport, 2012).    

4.2.3 Arbetsförhållanden/arbetsvillkor 

 

Sedan 1997 har H&M en uppförandekod vars uppgift är att göra leverantörskedjan mer hållbar. 

Fabrikerna de arbetar med måste jobba för att uppnå att koden följs och det utförs regelbundna 

revisioner för att kontrollera att detta görs (H&M Hållbarhetsrapport, 2011). År 2011 

introducerade H&M ett nytt index som mäter leverantörernas prestationer och klassificerar dem 

efter en 100 procentig skala och i slutet av 2011 låg medelpoängen på 76,2 procent (H&M 

Hållbarhetsrapport, 2012). För att förbättra brandsäkerheten för fabrikerna i Bangladesh har 

H&M producerat två filmer som ska öka brandsäkerheten och öka medvetenheten bland de 

anställda på fabrikerna (H&M Hållbarhetsrapport, 2012). H&M har även krävt av alla sina 

leverantörer att de ska betala löner som de anställda har rätt till enligt lag eller enligt landets avtal 

(H&M Hållbarhetsrapport, 2012).  

4.2.4 Mänskliga rättigheter 

 

Enligt H&M (2011) är arbetarna i fabrikerna ofta inte medvetna om sina rättigheter och därför 

har H&M inlett samarbete med lokala icke-statliga organisationer i Bangladesh för att ta fram 

fem kortfilmer. Syftet med filmerna är att öka medvetenheten om arbetarnas rättigheter och sedan 

år 2011 har cirka 440 000 arbetare tagit del av filmerna (H&M Hållbarhetsrapport, 2011).  

 

”Sumangali” är en typ av tvångsarbete för unga kvinnor i Indien som skickas från sina hem för 

att, oftast, arbeta i spinnerier. I gengäld för deras arbete får deras familjer en slags hemgift i slutet 

av ett treårskontrakt. H&M anser att ”sumangali” är helt oacceptabelt och inte i linje med deras 

uppförandekod. H&M övervakar existensen av all slags tvångsarbete genom sina kontroller av 

sina leverantörer och genom att samarbeta med organisationen Ethical Trade Initiative (ETI). 

Organisationen samordnar insatser från branschen och från lokala aktörer (H&M 

Hållbarhetsrapport, 2011). 

 

För att förbättra situationen för unga anställda arbetar H&M med ”Center for Child Right 

Corporate Social Responsibility”. De fokuserar på att förbättra kommunikationsförmågan och 

karriärplaneringen för unga människor. De bidrar också till att öka medvetenheten bland 

fabrikschefer om frågor som rör ung arbetskraft för att skapa en mer effektiv, stabil och hälsosam 

arbetsmiljö (H&M Hållbarhetsrapport, 2012). H&M har också utvecklat en specifik policy som 
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rör mänskliga rättigheter för att understryka deras starka engagemang. Denna policy är baserad 

på FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter (H&M Hållbarhetsrapport, 2013). 

4.2.5 Samhälle 

 

H&M stödjer många olika projekt som står för bättre hälsa runtom i världen. Sedan 2008 har 

H&M stöttat kampen mot HIV/AIDS genom sin årliga ”Fashion Against Aids” kampanj. Målet 

med kampanjen är både att öka medvetenhen om HIV/AIDS bland unga människor och att samla 

in pengar till olika hälsoprojekt runt om i världen. En annan organisation som H&M stödjer är 

”Wateraid” som arbetar för att få rent dricksvatten och sanitet för några av de fattigaste 

samhällena i Bangladesh, Indien och Pakistan. Under 2011 investerade H&M cirka 6 miljoner 

SEK i vattenrelaterade projekt (H&M Hållbarhetsrapport, 2012). H&M har även utvecklat ett 

antal kollektioner som stödjer olika hjälporganisationer. 25 procent av nettoförsäljningen av 

dessa kollektioner investerades i dessa projekt vilket år 2011 resulterade i över 15 miljoner SEK. 

H&M har också under år 2012 donerat mer än 3,2 miljoner plagg till olika globala 

hjälporganisationer för att ytterligare bidra till samhället (H&M Hållbarhetsrapport, 2013). 

 

H&M stödjer även ett långsiktigt projekt i Bangladesh eftersom många av deras leverantörer 

finns där. Projektet inkluderar stöd till bättre brandsäkerhet i fabrikerna, hälsovård till arbetarna 

och arbetet med att stärka kvinnors position i samhället. De ger bland annat bidrag till kvinnliga 

studenter och har satt upp en hjälplinje för kvinnor som har utsatts för våld och diskriminering 

(H&M Hållbarhetsrapport, 2012).  

4.2.6 Produktansvar 

 

2010 gjorde H&M för första gången en hel kollektion med endast organiska eller återvunna 

material såsom organisk bomull, organiskt linne och återvunnen polyester. Intresset för kläderna 

var enligt H&M väldigt stort från både media och deras kunder (H&M Hållbarhetsrapport, 2011). 

Eftersom intresset blev så stort introducerade H&M ”Conscious Collection” under våren 2011 

som är gjord av mer hållbara material som till exempel organisk bomull (H&M 

Hållbarhetsrapport, 2011). 

 

Sedan 2005 har H&M minskat användningen av farliga substanser och vattenföroreningar i hela 

produktionskedjan av bebiskläder. Dessa plagg bär en etikett som är utfärdad utav EU. Alla plagg 

som har etiketten innehåller minst tre procent organisk bomull men många av plaggen innehåller 

100 procent organisk bomull. År 2011 ökade försäljningen av dessa plagg med 29 procent från 

föregående år, vilket visar på en stark efterfrågan på dessa produkter. H&M har som mål att öka 

försäljningen av dessa plagg med 15 procent per år (H&M Hållbarhetsrapport, 2011).   

 

H&M är aktiva medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI) som verkar för att göra all bomull 

mer hållbar. H&M har varit medlemmar i organisationen sedan 2004 och är invald medlem i 

organisationens råd. H&M startade även sitt arbete med organisk bomull år 2004 och de är det 

företag i världen som använder mest organisk bomull. Deras mål är att enbart använda hållbar 

bomull senast år 2020 (H&M Hållbarhetsrapport, 2012).  
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4.3 Kvantitativ del KappAhl 

 

KappAhl har enbart gett ut hållbarhetsrapporter vartannat år, därför har vi använt oss av 

årsredovisningar för de år som hållbarhetsrapporterna getts ut för att kunna göra en jämförelse 

mellan dem. Åren för rapporterna som vi använt oss av i resultatet är 2007/2008, 2009/2010 och 

2011/2012 (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2008, 2010, 2012; KappAhl Årsredovisning, 2008, 

2010, 2012). 

4.3.1 Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar 
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Ekonomiskt ansvar             

Avkastning 0 5 0 4 3 7 

Eget kapital 0 55 0 54 0 52 

Ekonomi 5 12 13 11 10 10 

Lönsamhet 2 15 5 9 2 11 

Resultat 7 81 20 80 3 84 

Tillväxt 0 18 12 27 0 6 

Miljömässigt ansvar             

Kemikalier 12 2 25 4 24 1 

Miljö 14 2 45 5 18 4 

Produktansvar 0 0 0 0 0 0 

Återvinning 0 4 2 2 14 3 

Socialt ansvar             

Arbetsförhållanden/arbetsvillkor 3 0 9 0 9 1 

Mänskliga rättigheter 2 0 7 0 4 0 

Samhälle 2 1 21 4 12 6 

Säkerhet 8 13 16 14 10 13 

Tabell 2: Kvantitativ innehållsanalys KappAhl.  

 

Under kategorin ekonomiskt ansvar, används inte ”eget kapital” alls i hållbarhetsrapporterna och 

”avkastning” tas endast upp tre gånger för året 2011/2012. ”Eget kapital” tas däremot upp 

frekvent i årsredovisningarna för samtliga år. ”Resultat” nämns betydligt mer i 

årsredovisningarna gentemot hållbarhetsrapporterna. Ordet ”tillväxt” tas inte upp i 

hållbarhetsrapporterna, förutom året 2009/2010 där det används tolv gånger. För miljömässigt 

ansvar används orden ”kemikalier” och ”miljö” betydligt mer i hållbarhetsrapporterna gentemot 

årsredovisningarna, medan ”produktansvar” inte tas upp alls i någon av rapporterna. För socialt 

ansvar tas ”arbetsförhållanden/arbetsvillkor” inte upp alls i årsredovisningarna förutom året 

2011/2012 där det nämns en gång. Ordet ”samhälle” är mer frekvent använt i 

hållbarhetsrapporterna än i årsredovisningarna, likadant är det med ”mänskliga rättigheter” som 

inte nämns alls i årsredovisningarna. ”Säkerhet” nämns istället mer i årsredovisningarna för åren 

2007/2008 och 2011/2012. 
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4.4 Kvalitativ del KappAhl  

 

KappAhl har publicerat hållbarhetsrapporter vartannat år med början under verksamhetsåret 

2007/2008. Hållbarhetsrapporterna är baserade på GRI:s riktlinjer för rapportering av hållbarhet 

och KappAhl möter kraven för tillämpningsnivå C (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2010). Deras 

hållbarhetsarbete är i hållbarhetsrapporterna sammanfattat i tre ord: future, friendly, och fashion. 

Dessa tre ord sammanfattar allt som KappAhl gör för ett mer hållbart mode i sina butiker 

(KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). I hållbarhetsrapporterna sammanställer de företagets arbete 

med olika verksamhetsområden, sett ur ett hållbarhetsperspektiv (KappAhl, 2013). De senast 

utgivna rapporterna är för åren 2007/2008, 2009/2010 och 2011/2012, därför har vi med rapporter 

som sträcker sig vartannat år i vårt resultat. 

4.4.1 Ekonomi 

 

KappAhl arbetar målmedvetet med att minska sin energiåtgång i alla delar av deras verksamhet. 

Bland annat arbetar de med att effektivisera butikernas belysning vilket kan minska åtgången av 

el och därmed ge ett positivt ekonomiskt resultat (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). Ett 

exempel på KappAhls arbete med att minska sin energiåtgång kan ses i ett projekt som utfördes 

år 2010 i två butiker i Norge. Projektet utmynnade i att elförbrukningen halverades (KappAhl 

Hållbarhetsrapport, 2010). En tanke med det nya butikskonceptet är att välja belysning som 

alstrar mindre värme än tidigare. Detta gör att KappAhl slipper använda kylaggregat i butikerna 

för att skapa en bra inomhusmiljö, vilket leder till minskade kostnader och en minskad 

energiåtgång (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2010). 

4.4.2 Miljö 

 

KappAhl har under lång tid arbetat med frågor som rör miljö och socialt ansvar. De blev, år 1999, 

den första modekedjan i världen att bli miljöcertifierad (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). 

Arbetet med miljöcertifierade plagg har gjort att andelen av KappAhls totala försäljning av plagg 

som har varit miljöcertifierade har ökat från 10 procent, till 18 procent och sedan 20 procent 

(KappAhl Hållbarhetsrapport, 2008, 2010, 2012).  

 

Samtliga av KappAhls plagg går igenom deras distributionscentral vid deras huvudkontor i 

Mölndal, för att sedan distribueras ut till samtliga butiker (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). I 

den utsträckning det är möjligt väljer KappAhl de transportsätt som gör minst avtryck mot miljön 

och de väljer då i första hand båt. KappAhl har gått ett steg längre för att ytterligare få ner 

utsläppen, detta genom att från och med år 2008 vara med i ”Clean Shipping”, som verkar för att 

rederierna ska bli renare i sina transporter. Detta har lett till att sjötransporterna under 2011/2012 

stod för 96 procent av KappAhls transporter från producentländerna (KappAhl 

Hållbarhetsrapport, 2012).  

 

År 2010 bildade KappAhl tillsammans med 24 andra svenska företag i textilbranschen 

organisationen Swedish Textile Water Initiative (STWI), vilken arbetar för att utveckla riktlinjer 

för en hållbar vattenanvändning i textilproduktionen (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2010). Våren 

2012 lanserade STWI gemensamma riktlinjer för hållbar vattenanvändning och kemisk 

användning i försörjningskedjor (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). KappAhl har under flera år 
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jobbat med den här frågan och tog redan 2008 fram en egen miljökod där de ska kunna granska 

en produkt under hela processen från garn till färdig produkt (KappAhl Hållbarhetsrapport, 

2008).  

4.4.3 Arbetsförhållanden/arbetsvillkor 

 

KappAhl har under lång tid arbetat med att förbättra arbetsvillkoren ute på de fabriker som 

producerar kläder och andra produkter åt dem. KappAhl kontrollerar löpande att alla deras 

leverantörer följer de krav som ställs vad gäller bland annat hälsa, säkerhet, lön samt arbetstid och 

barnarbete. Dessa krav är en del av KappAhls uppförandekod och genom att leverantörerna 

godkänner dessa binder de sig att aktivt arbeta för att leva upp till dessa krav samt att förbättra 

arbetsvillkoren. Hittar KappAhl avvikelser från uppförandekoden måste leverantören upprätta en 

åtgärdsplan om vad avvikelserna består av, hur de ska hanteras på lång sikt, när åtgärderna ska 

vara genomförda och vem som ansvarar för att det sker (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). 

Under 2011/2012 genomförde KappAhl 691 inspektioner och uppföljningsbesök hos sina 

leverantörer för att se till att uppförandekoden följdes. Följdes inte koden begränsades eller 

stoppades orderläggningen från de leverantörerna som inte samarbetade eller inte genomförde 

utlovade förbättringar (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012).  

 

Sedan 2006 använder sig KappAhl utav verktyget SAM (Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö), för att 

följa upp arbetet med varje medarbetares situation på arbetsplatsen. Detta kan gälla arbetsplatsens 

utformning, säkerhetsrutiner och brandskydd, samarbete, stress, kränkande särbehandling och 

friskvård (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2008). Historiskt sett har statistiken av olyckor varit 

bristfällig på KappAhl, detta förbättrades 2010 när de började använda ett nytt 

incidentrapporteringssystem. Ambitionen är att detta ska stärka företagets förebyggande arbete 

och förhindra olyckor och skador när det gäller både kunder och medarbetare (KappAhl 

Hållbarhetsrapport, 2010).  

4.4.4 Mänskliga rättigheter 

 

2010 startade KappAhl upp ett träningscenter i Bangladesh för kvinnor mellan 18 och 40 år som 

kommer från svåra förhållanden och saknar formell utbildning. Projektet drivs tillsammans med 

några leverantörer och en lokal intresseorganisation. Projektet innebär att kvinnorna får möjlighet 

till utbildning under tre månader. Utbildningen omfattas av undervisning i rättigheter och 

skyldigheter kring kvinnors hälsa och säkerhet, vid sidan om sömnadskunskap (KappAhl 

Hållbarhetsrapport, 2010). Samtliga kvinnor som ville har fått jobb efter utbildningen, vilket gjort 

den mycket populär bland kvinnor i Bangladesh (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012).  

4.4.5 Samhälle 

 

KappAhls viktigaste råmaterial är bomull och de köper årligen in 11 miljoner kilo av den råvaran. 

Med detta medför ett ansvar att sträva efter miljömässiga förbättringar. År 2007 blev KappAhl 

medlem i BCI, som arbetar för att öka tillgången av hållbart odlad bomull. Genom BCI lär sig 

odlare att producera sin bomull på ett mer miljövänligt sätt genom att bland annat använda 

mindre vatten, minska kemikalier och bekämpningsmedel i den konventionella odlingen 

(KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). För att påskynda utvecklingen av hållbar bomullsodling, i 
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enlighet med BCI:s riktlinjer, bildade KappAhl 2011 tillsammans med andra aktörer ett så kallat 

snabbspår för att klara av detta. Det innebär att de ska utbilda 700 odlare i indiska Gujarat per år 

under en treårsperiod. Bomullsproduktionen från projektet förväntas räcka till 4,6 miljoner plagg 

(KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

För att bidra till utveckling i de länder som KappAhl har produktion i, har KappAhl en 

uppförandekod som är en del av ramavtalet med deras leverantörer. När leverantörerna skriver ett 

avtal med KappAhl förbinder de sig att följa uppförandekoden samt att arbeta aktivt för att möta 

kraven inom sin verksamhet (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). KappAhls butiker och 

landskontor skänker även överblivna kläder till lokala hjälporganisationer. I Sverige går det 

mesta till Erikshjälpen och Stadsmissionen. De genomför även riktat stöd till organisationer och 

projekt i deras produktionsländer (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). 

4.4.6 Produktansvar 

 

För att säkerställa KappAhls krav om att de kläder de säljer är så miljövänliga som möjligt gör de 

stickprovskontroller på plagg från alla deras leverantörer. KappAhl ställer krav på leverantörer 

när det gäller bland annat kemikalier, både i själva plagget såväl som i tillverkningsfasen. Kraven 

med påföljande kontroll säkerställer även att barnsäkerhet och övriga fysiska kvalitetskrav 

efterföljs (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

KappAhl har en produktionsmanual som deras leverantörer förbinder sig att följa, Test and 

Manufacturing Guide (TMG). TMG omfattar bland annat en lista över förbjudna eller reglerade 

kemikalier i plaggen, fysiska krav på plaggen och säkerhet i barnkläder. TMG är pedagogiskt 

uppbyggd och samtliga medarbetare som arbetar med kvalitetsuppföljning på 

produktionskontoren utbildas i att använda dokumenten. För att säkerställa att kvalitetskraven 

följs gör KappAhl regelbundna stickprovskontroller. Det sker utifrån KappAhls egna program, 

för att kartlägga och kontrollera kemikalierna i sina produkter (KappAhl Hållbarhetsrapport, 

2012). 

 

År 2008 gjorde KappAhl en klimatanalys som genomfördes på t-shirts och byxor genom hela 

förädlingskedjan till slutkunden, där det beräknades fram att plaggen skulle användas i två års tid. 

Syftet var att hitta var den största miljöbelastningen fanns. Analysen visade att en stor del av 

utsläppen för plaggen, 22 procent för t-shirts och 37 procent för byxor, uppstår under tvättning 

och torkning av plaggen (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2010). Detta gjorde att KappAhl år 

2007/2008 tog fram broschyren ”Tvätta rätt”. Broschyren ger konkreta tips om hur konsumenter 

kan sköta sina plagg för att minska utsläppen. Den ger bland annat råd om hur konsumenter ska 

tvätta och torka plaggen på ett miljöeffektivt sätt (KappAhl Hållbarhetsrapport, 2008). 

4.5 Kvantitativ del MQ 

 

MQ har ett brutet räkenskapsår och 2009/2010 var det första året som de gav ut en 

hållbarhetsrapport. Vi har även använt oss av årsredovisningar för samma år som hållbarhets-

rapporterna. Åren för rapporterna vi har använt är; 2009/2010, 2010/2011 och 2011/2012 (MQ 

Hållbarhetsrapport, 2010, 2011, 2012; MQ Årsredovisning, 2010, 2011, 2012). 
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4.5.1 Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar 
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Ekonomiskt ansvar             

Avkastning 1 0 1 0 1 0 

Eget kapital 0 49 0 55 0 52 

Ekonomi 2 14 2 21 2 19 

Lönsamhet 8 12 6 7 4 7 

Resultat 28 75 12 98 12 92 

Tillväxt 2 20 2 18 1 17 

Miljömässigt ansvar             

Kemikalier 8 0 3 1 5 1 

Miljö 14 2 10 4 8 4 

Produktansvar 0 0 0 0 0 0 

Återvinning 0 3 0 3 2 3 

Socialt ansvar             

Arbetsförhållanden/arbetsvillkor 18 1 22 2 17 2 

Mänskliga rättigheter 3 1 2 1 2 1 

Samhälle 4 1 3 0 2 0 

Säkerhet 3 11 5 14 11 11 
 

Tabell 3: Kvantitativ innehållsanalys MQ.  

 

För orden som benämner ekonomiskt ansvar tas ”eget kapital” inte upp alls i 

hållbarhetsrapporterna. Ordet ”avkastning” nämns inte alls i årsredovisningarna och tas enbart 

upp en gång per år i hållbarhetsrapporterna. Resterande ord som står för ekonomiskt ansvar, 

”ekonomi”, ”lönsamhet”, ”resultat” och ”tillväxt” nämns mer frekvent i årsredovisningarna 

gentemot hållbarhetsrapporterna för samtliga år. ”Resultat” nämns mest i både 

hållbarhetsrapporterna och i årsredovisningarna.  

 

För de miljömässiga orden nämns ”kemikalier” och ”miljö” mer i hållbarhetsrapporterna än i 

årsredovisningarna. ”Produktansvar” nämns inte alls i någon av rapporterna för samtliga år, 

medan ”återvinning” nämns mer i årsredovisningarna och inte alls i hållbarhetsrapporterna för 

åren 2009/2010 och 2010/2011. För socialt ansvar nämns ”arbetsförhållanden/arbetsvillkor” 

nästan enbart i hållbarhetsrapporterna, i årsredovisningarna nämns de enbart en till två gånger. 

”Mänskliga rättigheter” och ”samhälle” används fler gånger i hållbarhetsrapporterna gentemot 

årsredovisningarna. ”Säkerhet” däremot används mer frekvent i årsredovisningarna för åren 

2009/2010 och 2010/2011 till att benämnas lika ofta i rapporterna för året 2011/2012. 

4.6 Kvalitativ del MQ  

 

MQ har publicerat hållbarhetsrapporter årligen sedan 2010 med syftet att ge deras intressenter en 

transparant redovisning av deras hållbarhetsfrågor. De har i flera avseenden använt sig av GRI:s 

ramverk men inte fullt ut gällande tillämpningsnivåerna (MQ Hållbarhetsrapport, 2012). MQ:s 

hållbarhetsrapport är uppdelad på tre åtaganden för att skapa ett mer hållbart företag. Dessa 
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åtaganden är ansvarsfull produktion, engagerade medarbetare och medvetna kunder (MQ 

Hållbarhetsrapport, 2010). MQ har brutet räkenskapsår och de senaste utgivna hållbarhets-

rapporterna är publicerade 2009/2010, 2010/2011 och 2011/2012 vilka är de rapporter vi har med 

i vårt resultat. Dessa rapporter avser MQ Holding/Retail AB. 

4.6.1 Ekonomi 

 

MQ anser att deras hållbarhetsarbete minskar deras affärsrisk och ökar deras förutsättningar för 

lönsamhet. De hävdar att det är endast med ett gediget hållbarhetsarbete som långsiktig 

lönsamhet är möjlig. De menar även att arbetet med hållbarhet utvecklar deras verksamhet och 

därmed stärker deras varumärke. MQ menar vidare i sin hållbarhetsrapport från 2009/2010 att 

hållbarhet är bra för deras medarbetare, deras kunder samt deras ägare (MQ Hållbarhetsrapport, 

2010).   

4.6.2 Miljö 

 

En av MQ:s viktigaste målsättningar är att minska användningen av fossila bränslen. För att 

minska koldioxidutsläppen fraktas fler och fler transporter från Asien med båt istället för med 

flyg. Flyguppdragen minskades år 2010/2011 med 39 procent och koldioxidutsläppen minskades 

med 23 procent per produkt beräknat på MQ:s utrikesfrakter (MQ Hållbarhetsrapport, 2011). 

Året dessförinnan minskades flygtransporterna med 37 procent och under 2010 har MQ förutom 

transporter med båt även genomfört transporter från Asien med tåg (MQ Hållbarhetsrapport, 

2011). År 2011/2012 minskade antalet flyguppdrag men däremot ökade volymen per sändning, 

vilket resulterade i något mer utsläpp. Den totala volymen av produkter som fraktas hem med 

flyg har inte minskat utan var lika stor som året innan. Landtransporterna har istället blivit något 

fler på grund av ökad produktion i Europa, vilket har bidragit till ytterligare ökning av 

koldioxidutsläppen. För att få kontroll på flygtransporterna krävs det ett godkännande för varje 

transport som ska ske med flyg. Målsättningen är att även minska koldioxidutsläppen vid 

tjänsteresor, därför ska resor mellan Stockholm och Göteborg göras med tåg (MQ 

Hållbarhetsrapport, 2012).    

 

Under året 2011/2012 har MQ påbörjat ett revisionsarbete bakåt i leverantörskedjan. De har 

bland annat utfört revisioner hos etikettleverantörer samt tvätterier för att säkerställa 

arbetsförhållanden och miljöpåverkan. År 2010 gick MQ samman med andra svenska företag 

som verkar i textil- och läderbranschen och bildade organisationen, STWI. Syftet med 

organisationen är att få en mer hållbar vattenförbrukning i klädproduktionen genom att sätta upp 

gemensamma riktlinjer gällande detta (MQ Hållbarhetsrapport, 2012).  

4.6.3 Arbetsförhållanden/arbetsvillkor 

 

MQ är sedan 2007 med i organisationen Business Social Compliance Initiative, BSCI, som är ett 

europeiskt samarbetsinitiativ för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörsländerna. Samarbetet 

utgår från en gemensam uppförandekod som baseras på FN:s deklaration för mänskliga 

rättigheter. MQ har även ett krav på sina leverantörer att de följer MQ:s uppförandekod. För att 

säkerställa att MQ:s leverantörer lever upp till koden görs både anmälda och oanmälda kontroller. 

Dessa kontroller genomförs både av MQ:s egna revisioner och genom revisioner av oberoende 
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organisationer. Vid revisionerna bedöms leverantörernas fabriker på en skala från 0-2. Nivå 0 

innebär att fabriken inte klarat av att uppfylla hälften av alla krav av uppförandekoden. Nivå 1 

betyder att fabriken uppfyller minst hälften av alla krav. Den sista nivån, nivå 2 innebär att 

fabriken inte har några avvikelser eller endast har mindre avvikelser från uppförandekoden. Efter 

varje revision får fabrikerna en åtgärdsplan där det beskrivs vad som behöver förbättras och dessa 

förbättringar ska ske inom tolv månader (MQ Hållbarhetsrapport, 2010). Verksamhetsåret 

2009/2010 klarade 66 procent av de reviderade fabrikerna nivå 1 eller 2, vilket även var 

målsättningen för året 2010/2011 men då nådde de endast upp till 64 procent. År 2011/2012 var 

målet att 75 procent av fabrikerna skulle klara nivå 1 och 2 inom områdena arbetstid, löner samt 

dokumentation. MQ nådde inte målet utan hamnade på 69 procent vilket ändå var en förbättring 

på fem procent från föregående år. Förbättringen fanns främst inom områdena löner och 

ersättning (MQ Hållbarhetsrapport, 2010, 2011, 2012).   

 

MQ menar att för att kunna förbättra arbetsvillkoren krävs det att hållbarhetsarbetet är integrerat 

inom alla delar i företaget. Alla nyanställda på dessa avdelningar utbildas därför om MQ:s 

hållbarhetsarbete och de ordnar även kontinuerligt interna utbildningar och informationsmöten 

angående deras uppförandekod (MQ Hållbarhetsrapport, 2012). MQ anser att för att uppnå ett 

hållbart MQ är det viktigt med engagerade medarbetare som trivs med sitt jobb. För att uppnå 

detta har MQ som mål att bygga en stark företagskultur och att säkerställa en stabil och effektiv 

organisation med låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro och ett högt Nöjd Medarbetar Index 

(NMI) (MQ Hållbarhetsrapport, 2011). MQ har som målsättning att vara branschens mest 

attraktiva arbetsgivare och i det årliga NMI har MQ fått mycket bra resultat för femte året i rad 

(MQ Hållbarhetsrapport, 2012).  

4.6.4 Mänskliga rättigheter 

 

För MQ är det viktigt att vara tydliga mot sina leverantörer om vad som är acceptabelt och inte. 

MQ arbetar därför efter en så kallad Critical Violation Policy där det framgår vad som inte kan 

tolereras när det gäller kräkningar av mänskliga rättigheter. Ur revisionsformuläret som används 

när leverantörernas fabriker granskas har MQ valt ut ett antal kritiska frågor som fungerar som 

grund för MQ när de startar nya samarbeten eller avslutar befintliga (MQ Hållbarhetsrapport, 

2012).  

4.6.5 Samhälle 

 

Enligt MQ ska hållbarhetsarbetet skapa mervärden för kunderna, uppskattas av medarbetarna och 

locka leverantörerna. Genom att berätta om sitt hållbarhetsarbete kan kunden göra ett aktivt val 

mot ett mer hållbart mode. Ambitionen för MQ är att på ett tydligt sätt visa vilka plagg som är 

gjorda av mer hållbara material så att kunden lätt kan göra medvetna val (MQ Hållbarhetsrapport, 

2011).  

 

För att identifiera vad MQ ska ta upp i sin hållbarhetsrapport och vad de bör prioritera i sitt 

hållbarhetsarbete har MQ kontaktat organisationer som är kritiska till hur klädindustrin fungerar. 

De har bland annat haft dialog med Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, nätverket Rena 

Kläder, Fair Trade Center, Medveten konsumtion och Sveriges konsumenter. För att bidra till 

samhället och skapa en bättre framtid stödjer MQ Barncancerfonden tillsammans med sina 
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kunder. MQ anser att det är viktigt att vara en bra förebild och därför väljer de att samarbeta med 

Barncancerfonden i kampen mot barncancer. Sedan starten 2011 har MQ samlat in cirka 1,3 

miljoner kronor (MQ Hållbarhetsrapport, 2012). 

 

MQ har under verksamhetsåret 2011/2012 drivit ett internt kompetensutvecklingsprogram med 

fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för tio kinesiska leverantörer. MQ har efter projektets 

första del sett förbättringar inom områdena brandsäkerhet, korrekt skyddsutrustning samt 

kemikaliehantering. Fokus har legat på att vidareutbilda leverantörerna och dess fabriksarbetare 

angående hälsa och säkerhet. Projektet har även drivits vidare under hösten 2012 (MQ 

Hållbarhetsrapport, 2012). År 2012 arrangerades ett CSR möte med leverantörer i Bangladesh. 

Syftet med mötet var att hitta lösningar och identifiera områden inom CSR där MQ kan stötta 

sina leverantörer. Efter diskussion var alla överens om att utbildning är en förutsättning för 

förändring. Mötet var uppskattat av alla parter och ett uppföljningsmöte är inplanerat. Det 

kommande mötet kommer att fokusera på kvinnors situation och gemensamma projekt som kan 

bidra till förändring (MQ Hållbarhetsrapport, 2012). 

4.6.6 Produktansvar 

 

MQ:s mål till år 2015 är att andelen sålda kläder som består av bomull ska minska till högst 50 

procent bomull till förmån för mer hållbara material. Detta då produktionen av bomull kräver 

mycket vatten och kemikalier vilket påverkar miljön. Av dessa 50 procent bomull ska minst 

hälften komma från ekologisk bomull. År 2009/2010 låg andelen kläder som tillverkas av bomull 

på 72 procent (MQ Hållbarhetsrapport, 2010). I den sista hållbarhetsrapporten som vi har studerat 

från 2011/2012 (MQ Hållbarhetsrapport, 2012) nämner MQ endast att de på lång sikt vill minska 

den totala andel bomull som säljs i butik och att de under året 2011/2012 har ökat andelen 

hållbara material från 6 procent till 8 procent men inte lyckats nå målet som låg på 10 procent.   

 

Enligt MQ har deras kunder länge ansett att de får kvalitet hos MQ, plaggen ska hålla formen 

länge och tåla användning under lång tid. Under 2010/2011 började MQ:s arbete med att skapa 

mer medvetna kunder för att kunna skapa ett mer medvetet och hållbart mode och en central del i 

hållbarhet är kvalitén på kläderna. MQ hjälper kunderna genom att ge dem tips på hur de kan 

sköta sina plagg så att de håller längre och på så sätt bidra till att skona miljön. MQ märker 

tydligt ut de plagg som är tillverkade av hållbara material vilket gör det lättare för kunden att göra 

bra val (MQ Hållbarhetsrapport, 2012).  

 

Tillsammans med sina leverantörer ansvarar MQ för att säkerställa att deras produkter inte 

innehåller några miljöskadliga eller förbjudna kemikalier. MQ:s kemikalierestriktioner har satts 

samman utifrån EU-lagstiftningen samt Textilimportörernas kemikalielista. MQ gör stickprovs-

kontroller för att säkerställa att deras leverantörer följer dessa krav. MQ är även medlemmar i 

BCI, som är en intresseorganisation som arbetar för att skapa lösningar för bomullssektorn. Syftet 

med organisationen är att utbilda bomullsodlare och främja förbättringar i bomullsodlingen för att 

göra det mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart (MQ Hållbarhetsrapport, 2012).  
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5 Analys 
 

Analysen delas upp i en kvantitativ och en kvalitativ del som utgår från vår analysmodell. Dessa 

båda delar kommer att kopplas till studiens teoretiska referensram och empiri. Den kvantitativa 

delen av analysen består av hållbarhetsrapporter samt även årsredovisningar för samma år för 

H&M, KappAhl och MQ. De ord som tagits fram under resultatet kommer analyseras och 

jämföras mellan och inom företagen. Den kvalitativa delen av analysen består av en jämförelse 

mellan de tre företagens tre senast utgivna hållbarhetsrapporter.  

5.1 Kvantitativ del 

 

Här presenteras den kvantitativa delen av analysen som delas upp i CSR:s tre huvudområden; 

ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. Analysen utgår från tabellen nedan 

som är en sammanställning av de tre tabeller som presenterades under empirin för respektive 

företag. 
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Ekonomiskt ansvar                                     

Avkastning 1 13 0 12 0 9 0 5 0 4 3 7 1 0 1 0 1 0 

Eget kapital 2 53 0 50 0 48 0 55 0 54 0 52 0 49 0 55 0 52 

Ekonomi 20 25 8 22 9 17 5 12 13 11 10 10 2 14 2 21 2 19 

Lönsamhet 4 9 5 14 1 8 2 15 5 9 2 11 8 12 6 7 4 7 

Resultat 63 61 20 106 32 58 7 81 20 80 3 84 28 75 12 98 12 92 

Tillväxt 17 12 14 9 21 4 0 18 12 27 0 6 2 20 2 18 1 17 

Miljömässigt ansvar                                     

Kemikalier 18 5 22 3 24 1 12 2 25 4 24 1 8 0 3 1 5 1 

Miljö 50 29 32 16 24 10 14 2 45 5 18 4 14 2 10 4 8 4 

Produktansvar 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Återvinning 87 3 34 4 64 4 0 4 2 2 14 3 0 3 0 3 2 3 

Socialt ansvar                                     

Arbetsförhållanden/ 
14 8 11 8 12 11 3 0 9 0 9 1 18 1 22 2 17 2 

arbetsvillkor 

Mänskliga rättigheter 12 1 1 1 21 4 2 0 7 0 4 0 3 1 2 1 2 1 

Samhälle 3 2 1 0 4 4 2 1 21 4 12 6 4 1 3 0 2 0 

Säkerhet 20 19 13 17 3 14 8 13 16 14 10 13 3 11 5 14 11 11 

Tabell 4: Sammanställning kvantitativ innehållsanalys H&M, KappAhl och MQ. 

5.1.1 Ekonomiskt ansvar 

 

Ekonomiskt ansvar som är en del av CSR handlar enligt Grankvist (2009a) om att ett företag ska 

ta ansvar inför aktieägarna och att göra ett så bra resultat som möjligt. Detta för att ge aktieägarna 

avkastning på sitt investerade kapital men även för att trygga företagets finansiella ställning. 
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Ordet ”avkastning” under området ekonomiskt ansvar tas inte upp alls i hållbarhetsrapporterna 

för H&M:s del för åren 2011 och 2012, och det nämns endast en gång i hållbarhetsrapporten för 

2010. Även för KappAhls del nämns ”avkastning” inte alls i de två första hållbarhetsrapporterna 

och tre gånger i den sista rapporten. I MQ:s fall nämns ”avkastning” endast en gång i varje 

hållbarhetsrapport och inte alls i årsredovisningarna. Ett företags arbete med CSR kan användas 

för att öka företagets avkastning hävdar Du, Bhattacharya och Sen (2010). Den avkastning som 

ägarna får på sitt kapital ska enligt BAS (2010) utvärderas för att se hur lönsamt det är att det 

egna kapitalet arbetar vidare i företaget. ”Eget kapital” används två gånger i H&M:s 

hållbarhetsrapport för 2010, sedan nämns det inte alls i någon av hållbarhetsrapporterna för något 

företag. Däremot används det frekvent i årsredovisningarna för samtliga företag. Ordet 

”ekonomi” används mest i årsredovisningarna för H&M och MQ gentemot 

hållbarhetsrapporterna. Däremot är ordet ”ekonomi” relativt jämnt fördelat mellan de olika 

rapporterna och år för KappAhls del.  

 

Hopwood, Unerman och Fries (2010) menar att det ligger i företagets ekonomiska intresse att 

verka i ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. De menar dock att detta kan vara svårt 

då företag behöver visa lönsamhet och tillväxt på kort sikt. För samtliga företag och år 

förekommer ordet ”lönsamhet” flest gånger i årsredovisningarna gentemot hållbarhets-

rapporterna. I hållbarhetsrapporterna för H&M och MQ ser vi en nedåtgående trend i 

användningen av ordet ”lönsamhet”. Enligt Danielsson och Press (2003) används ekonomiska tal 

från årsredovisningar och andra finansiella rapporter för att mäta företagets lönsamhet och för att 

uppskatta framtida kassaflöden. Riese (2007) menar att arbetet med CSR kan öka företagets 

lönsamhet. Detta då ett företags produkter kan bli mer attraktiva för vissa konsumenter. Grankvist 

(2009a) anser vidare att lönsamhet är det starkaste argumentet för att företag ska driva sin 

verksamhet på ett mer hållbart sätt.  

 

För ordet ”tillväxt” sticker H&M ut från de övriga företagen då de använder sig av ordet mer 

frekvent i sina hållbarhetsrapporter än i sina årsredovisningar för samtliga år, till skillnad från 

KappAhl och MQ. Tillväxt och lönsamhet skiljer sig åt mellan företag enligt Bryson och 

Lombardi (2009) och därför används de inte på samma sätt hos företagen. Något som ytterligare 

har komplicerat definitionen av värde och lönsamhet är att hållbarhetsrelaterade verksamheter har 

ökat. Enligt Bryson och Lombardi (2009) måste företag försöka integrera hållbarhet, som inte är 

ett finansiellt begrepp, i sina beslut.  

 

”Resultat” är det ordet under ekonomiskt ansvar som används mest för samtliga tre företag och då 

mest i H&M:s årsredovisning för 2011 där det förekommer 106 gånger. För KappAhls del är det 

störst skillnad mellan deras rapporter, som minst nämns ”resultat” 3 gånger i hållbarhets-

rapporterna och som mest 84 gånger i årsredovisningarna. Mellan åren 2009/2010 och 2010/2011 

minskade användningen av ordet ”resultat” för MQ:s del med mer än hälften i hållbarhets-

rapporterna samtidigt som användningen ökade från 75 till 98 gånger i årsredovisningarna. 

5.1.2 Miljömässigt ansvar 

 

Miljömässigt ansvar som också är en del av CSR handlar enligt Grankvist (2009a) om att företag 

ska driva sin verksamhet på ett sätt som inte är skadligt för miljön. Verksamheten ska vara 

hållbar på lång sikt och inte påverka jorden negativt. Enligt Hopwood, Unerman och Fries (2010) 

bör företag försöka minimera de negativa effekterna av sin verksamhet och maximera de positiva 
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effekterna. ”Miljö” är ett ord som används relativt mycket i rapporterna för H&M men 

användningen har minskat från 2010 till 2012 för samtliga rapporter. I hållbarhetsrapporterna för 

KappAhl har användningen av ordet ”miljö” först ökat från 14 gånger till 45 gånger för att sedan 

minska till 18 gånger. För MQ:s del har användningen av ordet minskat i hållbarhetsrapporterna 

för samtliga år. Ordet ”kemikalier” används mest frekvent i hållbarhetsrapporterna gentemot 

årsredovisningarna för samtliga företag. Användningen av ordet ”kemikalier” har ökat i H&M:s 

och KappAhls hållbarhetsrapporter. För MQ:s del har användningen istället minskat. Graafland 

och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012) menar att för att minska påverkan på miljön 

måste företag kolla över sin användning av kemikalier för att minska föroreningar.  

 

En studie utförd av Boesso och Michelon (2010) visar att det finns en koppling mellan ett 

företags produktansvar, prestanda och dess konkurrenskraft. För att visa att ett företag tar sitt 

produktansvar kan de enligt Carrero och Valor (2012) märka ut de plagg som till exempel är 

producerade av mer hållbara material. Detta kan underlätta för medvetna konsumenter när de 

handlar. ”Produktansvar” är ett ord som endast används i H&M:s rapporter. Där nämns det endast 

i deras hållbarhetsrapport och årsredovisning för 2010.  

 

Genom att förlänga livslängden på material som används i produktionen och på produkter så 

förbättras hållbarhetsarbetet för företaget menar Sarkis, Helms och Hervani (2010). De menar att 

för att mer av materialet ska kunna användas i produktion kan det återvinnas eller återanvändas, 

vilket leder till större produktion och därigenom ökade intäkter. Användningen av ordet 

”återvinning” är mest frekvent förekommande i H&M:s rapporter. Det är betydligt mer 

förekommande i deras hållbarhetsrapporter jämfört med deras årsredovisningar. I KappAhls 

hållbarhetsrapport för 2007/2008 nämns inte ordet alls. Från 2009/2010 till 2011/2012 ökar 

användningen av ordet från 2 till 14 gånger. MQ nämner inte ”återvinning” alls de två första åren 

i sina hållbarhetsrapporter, sedan nämns det två gånger i den sista hållbarhetsrapporten.   

5.1.3 Socialt ansvar 

 

Socialt ansvar som är en del av CSR handlar enligt Grankvist (2009a) om att ett företag ska 

bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte skadar andra medborgare. Detta inbegriper bland 

annat företagets anställda, konsumenter, leverantörer och affärspartners. Hopwood, Unerman och 

Fries (2010) menar vidare att ledare för organisationer måste inse att de har etiska skyldigheter att 

bidra till ett mer hållbart samhälle och att inte skada andra.  

 

Det är enligt Metzner och Fischer (2010) viktigt för ett företag att satsa på bra arbetsförhållanden 

och bra arbetsvillkor för sina anställda. Enligt Jain, Leka och Zwetsloot (2011) ses ofta företag, 

som tar ett stort ansvar när det gäller mänskliga och sociala frågor, som en bra arbetsgivare. 

Orden ”arbetsförhållanden/arbetsvillkor” under socialt ansvar används på en relativt jämn nivå 

för H&M:s del över åren för alla deras rapporter. Användningen av orden i H&M:s 

hållbarhetsrapporter ligger på ett snitt på tolv gånger och i H&M:s årsredovisningar används det i 

snitt nio gånger. I KappAhls hållbarhetsrapporter ökar användningen av ordet från tre till nio 

gånger. I hållbarhetsrapporterna för MQ:s del ökar först användningen av orden från 18 till 22 

gånger för att sedan minska till 17 gånger.  

 

Användningen av ”mänskliga rättigheter” minskar först för H&M:s del i hållbarhetsrapporterna, 

från tolv till en gång. Sedan ökar användningen kraftigt till 21 gånger. I KappAhls hållbarhets-
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rapporter ökar användningen först från två till sju gånger och sedan minskar användningen till 

fyra gånger. För MQ:s del tas ordet upp i snitt två gånger per hållbarhetsrapport. Wettstein (2009) 

hävdar att respektera mänskliga rättigheter inte är bestämt enligt lag utan det är ett frivilligt 

ansvar för företagen att göra. Han anser däremot att företag kan följa en policy om mänskliga 

rättigheter då det kan leda till minskade negativa effekter för företaget.   

 

Enligt Hubbard (2009) kan socialt ansvar refereras till ansvaret en organisation och dess 

leverantörer har på samhället de verkar i. Genom att använda resurserna på ett mer effektivt sätt 

och ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer menar Heal (2008) att samhället vinner på 

det. Användningen av ordet ”samhälle” ligger på en relativt låg nivå för samtliga företag. 

Undantaget är hållbarhetsrapporten 2009/2010 för KappAhl där ordet tas upp 21 gånger.  

 

För H&M:s del har ordet ”säkerhet” minskat för samtliga år och samtliga rapporter. I 

hållbarhetsrapporterna har användningen minskat från att användas 20 gånger 2010 till att 

användas tre gånger i rapporten för 2012. I hållbarhetsrapporterna för KappAhls del ökar först 

användningen av ordet ”säkerhet” för att sedan minska något. Årsredovisningarna för KappAhl 

ligger på en relativt jämn nivå med ett snitt på 13 gånger. MQ har ökat användningen av ordet i 

sina hållbarhetsrapporter från tre till elva gånger. I årsredovisningarna används ordet ”säkerhet” i 

snitt tolv gånger. Howard Quartey och Buenar Puplampu (2012) hävdar ett företag har en bättre 

chans till överlevnad om de arbetar med olika hälso- och säkerhetsrutiner. De menar vidare att de 

anställdas hälsa och säkerhet är viktigt för att andra investeringar som företaget gör ska kunna ge 

ett positivt resultat. 

5.2 Kvalitativ del  

 

Här presenteras den kvalitativa delen av analysen som delas upp i GRI:s huvudområden, 

ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälle och produkt-

ansvar. 

5.2.1 Ekonomi 

 

H&M menar att arbetet med hållbarhet ger tillväxtmöjligheter och goda affärsrelationer. Även 

MQ anser att hållbarhet är bra för deras intressenter, men att det krävs ett gediget 

hållbarhetsarbete för att på lång sikt skapa lönsamhet. Även Riese (2007) anser att CSR 

aktiviteter kan leda till ökad lönsamhet eftersom detta kan göra ett företags produkter mer 

attraktiva för konsumenter. MQ anser även att hållbarhetsarbete stärker deras varumärke. Detta 

menar Hopwood, Unerman och Fries (2010) är en av de mest erkända fördelarna med att företag 

agerar mer hållbart. Heal (2008) beskriver att vinsten som ett företag generar är viktig då vinsten 

går till företagets aktieägare som sedan kan investera tillbaka vinsten i företaget.  

 

KappAhl är mer konkreta i sina hållbarhetsrapporter och förklarar på vilka sätt deras agerande 

ger en ökad lönsamhet. Som ett exempel arbetar de med att minska åtgången av el i sina butiker. 

Detta menar de minskar kostnaderna vilket i sin tur ger ett mer lönsamt resultat. De skriver inte 

enbart om att energiåtgången minskar, utan vilket resultat det ger i slutändan, något som H&M 

och MQ inte tar upp så mycket i sina hållbarhetsrapporter. 
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Deegan och Unerman (2011) menar att det är viktigt att lyssna på ett företags samtliga 

intressenter, inte bara de som ökar den finansiella förmågan för företaget. MQ nämner i sin 

hållbarhetsrapport att deras hållbarhetsarbete är bra för deras aktieägare, medarbetare och kunder, 

vilka för dem ger ett ökat finansiellt resultat. Hasnas (1998) menar att ett företag ska bedrivas till 

nytta för samtliga intressenter och inte enbart de som ger en ökad vinst för företaget. Enligt GRI 

(2011) är den ekonomiska dimensionen av hållbarhet organisationens påverkan på kapitalflöde 

mellan olika intressenter och att finansiella resultat är grundläggande för att förstå en 

organisations hållbarhet. 

5.2.2 Miljö 

 

Enligt GRI (2011) ska företagen i sina hållbarhetsrapporter beskriva sina åtgärder gällande bland 

annat material, energi, utsläpp av avfall samt transporter. H&M skriver i sina hållbarhersrapporter 

om energiförbrukning och klimatförändringar och deras mål gällande detta. År 2020 har H&M 

som mål att 20 procent av deras energiförbrukning ska komma från förnyelsebara källor. År 2011 

hade de nått upp till en nivå på elva procent, och enligt deras hållbarhetsrapporter är de på god 

väg att nå upp till detta mål. Alla tre företagen skriver mycket om sitt arbete med att minska 

utsläppen från fossila bränslen, och att de gått över till att frakta sina varor med båt eller tåg 

istället för flyg- och vägtransporter. H&M har gått från att 80 procent av deras transporter gått 

med tåg eller båt år 2011 till att år 2012 öka denna del med 10 procent till 90 procent. Även för 

KappAhls del är båttransporter det transportmedel som används mest vid frakt från deras 

produktionsländer, och verksamhetsåret 2011/2012 skedde 96 procent av deras varutransporter 

med båt.  

 

MQ har även de minskat sina transporter med flyg under de senaste åren. På grund av ökad 

produktion i Europa har däremot vägtransporterna ökat vilket även gett en ökning i deras 

koldioxidutsläpp. Att MQ tar upp att de har ökat sina koldioxidutsläpp kan kopplas till Lövgren 

(1999) som menar att text kan användas till att förmedla och framhäva en viss bild till läsaren. I 

detta fall kan MQ vilja framhäva sig som ett mer trovärdigt företag då de även tar med negativa 

saker i rapporterna vilket kan göra att trovärdigheten för resterande delar av rapporten bli högre. 

Lövgren (1999) menar att en text kan framställas på ett sätt som övertygar läsaren om att textens 

resultat och verklighet stämmer. 

 

H&M fokuserar mycket på återvunnet material i sina hållbarhetsrapporter och de har som mål att 

år 2020 enbart använda hållbar bomull i produktionen. Allt återvunnet material som H&M har 

använt fram till idag har gjort att 3,5 miljoner kilo mindre bekämpningsmedel har används vid 

odlingen av bomull. H&M menar att de har möjlighet att förändra hela textilindustrin och 

påverka andra textilföretag mot en mer hållbar produktion eftersom de är en så pass stor aktör. 

Sarkis, Helms och Hervani (2010) menar även att återvinning och återanvändning av material kan 

leda till större intäkter och samtidigt göra att kostnaderna för avfallshanteringen blir mindre.  

 

KappAhl blev först i världen att som modekedja bli miljöcertifierad. Deras arbete mot mer 

miljöcertifierade kläder har lett till att försäljningen av dessa plagg har ökat från 10 procent år 

2008 till 20 procent år 2012 av den totala försäljningen. För att få gemensamma riktlinjer gick 

KappAhl och MQ med i STWI 2010 som verkar för att vattenanvändningen ska bli mer hållbar i 

klädproduktionen samt att användningen av kemikalier i produktionen ska minska. 
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För alla tre företagen är deras miljöpåverkan och deras åtgärder för att minska dessa centralt i 

deras hållbarhetsrapporter. Hill och Lee (2012) menar att just klädindustrin har en hög 

miljöpåverkan och att de negativa effekterna visar sig i alla steg i produktionen. Till exempel 

påverkar odling av bomull och transporter av kläder miljön negativt. I hållbarhetsrapporterna för 

företagen går det att utläsa att företagen har en förståelse för den negativa miljöpåverkan de har 

och att de arbetar för att minska dessa. 

5.2.3 Arbetsförhållanden/arbetsvillkor 

 

Det sociala området inom hållbarhet innefattar enligt GRI (2011) arbetsförhållanden, mänskliga 

rättigheter samt samhälls- och produktansvar. För att skapa bra arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor har både H&M, KappAhl och MQ uppförandekoder som måste följas i 

organisationen. Dessa ska säkerställa att deras leverantörer uppnår vissa krav som ställs vad 

gäller bland annat hälsa, säkerhet, lön samt arbetstid och barnarbete. Det utförs även kontroller 

för att säkerställa att dessa uppförandekoder följs. Dessa kontroller kan vara både planerade, men 

även oanmälda så fabrikerna inte ska kunna förbereda sig inför kontrollerna.  

 

För att mäta leverantörernas prestationer introducerade H&M år 2011 ett nytt index för att mäta 

detta, och i slutet av 2011 låg medelpoängen på 76,2 procent av 100 procent. MQ använder sig 

utav en annan modell där leverantörerna bedöms efter en skala från 0 till 2 där 0 står för att 

leverantörerna inte helt når upp till MQ:s uppförandekod. Nivå 2 står för att leverantörerna når 

upp till kraven för uppförandekoden. År 2009/2010 nådde 66 procent av de kontrollerade 

fabrikerna upp till nivå 1 och 2. År 2010/2011 sjönk det till 64 procent medan det för året 

2011/2012 steg till att 69 procent av leverantörerna nådde upp till nivå 1 och 2. Hittas det 

avvikelser måste fabrikerna göra en åtgärdsplan för att rätta till dessa avvikelser.  

 

För att förbättra brandsäkerheten i Bangladesh utbildar H&M de anställda i fabrikerna om detta 

så att deras medvetenhet om risker ökar. Även KappAhl arbetar för en bättre arbetsmiljö med 

bland annat uppdaterade säkerhetsrutiner, brandskydd, kränkande särbehandling och friskvård. 

MQ skriver att det är viktigt att medarbetarna trivs med sina arbeten och de har som mål att vara 

branschens mest attraktiva arbetsgivare genom att bygga en stark företagskultur. MQ:s syn att 

medarbetarna är viktiga stämmer överens med Hopwood, Unerman och Fries (2010) som menar 

att ett företags arbete med hållbarhet också kan attrahera, motivera och hjälpa till att behålla 

personal. De menar att det finns en länk mellan en organisations hållbarhetsarbete och att de 

anställda trivs på sin arbetsplats. Även Jain, Leka och Zwetsloot (2011) anser att arbetarnas 

välbefinnande är en central del av CSR.  

 

Smith (2011) anser att ett företags arbete med CSR kan locka till sig ny kompetent personal och 

att de som redan arbetar på företaget blir mer motiverade och lojala mot företaget. Gray, Owen 

och Adams (1996) menar att mycket energi bör läggas på de intressenter som är intressanta för 

organisationen. Detta visar att MQ anser att deras medarbetare är en viktig intressent då de lägger 

resurser på att bygga en stark företagskultur. De lyfter även fram att de har som mål att vara den 

mest attraktiva arbetsgivaren i klädindustrin. Deegan och Unerman (2011) menar vidare att alla 

intressenter har rätt att bli behandlade rättvist av organisationen. Det är inte intressenternas 

ekonomiska inflytande som ska påverka vilket inflytande de har på organisationen utan istället 

deras erfarenhet och kunskap.   
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Alla tre företagen har tagit fram uppförandekoder som deras leverantörer måste följa, som bland 

annat innehåller krav på skäliga löner, hälsa samt säkerhet för de anställda i fabrikerna. Enligt 

Goworek (2011) börjar konsumenter mer och mer få upp ögonen för hur produkter produceras 

samt var de kommer ifrån. Särkilt viktigt är arbetsförhållanden för leverantörernas anställda. 

Halepete och Park (2006) märker också att konsumenter har fått en ökad medvetenhet, och att de 

anser det är viktigt att företag tar ett socialt ansvar.  

5.2.4 Mänskliga rättigheter 

 

H&M och KappAhl har inlett olika projekt i Bangladesh för att öka medvetenheten om 

leverantörernas anställdas rättigheter. GRI (2011) menar att under mänskliga rättigheter ingår 

även de anställdas utbildning i mänskliga rättigheter. Ett projekt som KappAhl startade år 2010 

verkar för att ge kvinnor mellan 18 till 40 år som kommer från svåra förhållanden en utbildning i 

sömnadskunskap samt utbildning i deras rättigheter och säkerheter. Tanken är att kvinnorna ska 

få jobb efter utbildningen, vilket alla som vill har fått.  

 

H&M motsätter sig all slags tvångsarbete och då särskilt för unga kvinnor som skickas för att 

arbeta i spinnerier i Indien. Detta kallas för ”sumangali” och innebär att kvinnornas familjer får 

en hemgift efter att kvinnorna arbetat utan lön i tre år. H&M genomför kontroller hos sina 

leverantörer för att kontrollera att detta inte förekommer hos deras leverantörer.  

 

H&M har också tagit fram en specifik policy som rör mänskliga rättigheter för att understryka 

deras starka engagemang för mänskliga rättigheter. Denna policy är baserad på FN:s riktlinjer för 

företag och mänskliga rättigheter. Även MQ har en policy där det framgår vad som inte 

accepteras när det gäller kränkningar och mänskliga rättigheter hos deras leverantörer. Detta 

stämmer överens med Donaldsons och Prestons (1995) syn på intressentteorin där de bland annat 

beskriver att intressenter har vissa naturliga rättigheter som inte får kränkas. De menar även att 

varje intressent är viktig oavsett om de påverkar resultatet eller inte. Vidare menar Utting (2007) 

att det behövs ett ramverk för hur mänskliga rättigheter ska implementeras i ett företag. Detta kan 

liknas vid de policys som H&M och MQ har tagit om mänskliga rättigheter. Enligt Wettstein 

(2009) är det viktigt att företag utarbetar en policy om mänskliga rättigheter även fast detta inte är 

fastställt i lagen. Detta kan då enligt Wettstein (2009) leda till minskade negativa effekter för 

företaget.   

5.2.5 Samhälle 

 

GRI (2011) beskriver när det gäller samhällsfrågor att företag ska fokusera på dess påverkan i 

samhället de verkar i. Alla tre företagen gör detta genom att stödja och donera pengar till olika 

organisationer och projekt. Lövgren (1999) menar att text kan användas till att förmedla en viss 

bild till läsaren. I företagens fall kan det vara att visa att de är etiskt goda. H&M har bland annat 

utvecklat ett antal olika kollektioner som stödjer olika organisationer. Av dessa kollektioner går 

25 procent av nettoförsäljning till dessa olika projekt vilket 2011 resulterade i att 15 miljoner 

SEK gavs till organisationerna. MQ startade 2011 en insamling till Barncancerfonden vilket 

under det året gav 1,3 miljoner SEK till fonden. KappAhl har ett projekt i Indien som ska leda till 

att produktionen av hållbar bomull ska påskyndas. Projektet innebär att 700 odlare ska utbildas 

per år under en treårsperiod och bomullen från projektet förväntas räcka till 4,6 miljoner plagg. 
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Genom att använda biologiskt nedbrytbar bomull menar Joergens (2006) att företag kan 

producera kläder som inte skadar miljön eller arbetarna. Överblivna kläder som inte säljs skänker 

H&M och KappAhl till olika hjälporganisationer runt om i världen. H&M donerade 3,2 miljoner 

plagg 2012. För KappAhls del skänks den större delen av kläderna till Erikshjälpen och 

Stadsmissionen. 

 

MQ skrev sin första hållbarhetsrapport för året 2009/2010, och för att veta vad se skulle ta upp 

tog de kontakt med olika organisationer som är kritiska till hur klädindustrin fungerar. De tog 

bland annat kontakt med Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Medveten konsumtion och 

Sveriges konsumenter för att få reda på vad de bör fokusera på i sitt hållbarhetsarbete. Enligt 

Freeman och Reed (1983) finns det en bred definition av intressenter inom intressentteorin. Dessa 

kan bland annat vara publika intressegrupper, protestgrupper, myndigheter, bransch-

organisationer, konkurrenter, fack, anställda, kundsegment eller aktieägare. Den breda 

definitionen av intressentteorin tar med alla grupper, oavsett om de är vänligt eller fientligt 

inställda mot företaget som i MQ:s fall när de tog fram sin hållbarhetsrapport. Vidare kan detta 

kopplas till Gray, Owen och Adams (1996) syn att om information används på rätt sätt kan 

företaget antingen få intressenternas stöd och godkännande, eller så kan den användas för att 

avleda deras motstånd och ogillande. Det är som Lövgren (1999) menar, att det är texten och 

språket som övertygar läsaren. Vidare menar Börjesson och Palmblad (2007) att text kan 

användas till att beskriva olika effekter som är positivt för samhället. Detta för att attrahera främst 

konsumenter, vilket är precis vad H&M, KappAhl och MQ vill göra. 

5.2.6 Produktansvar 

 

Alla tre företagen är med i BCI som verkar för att göra all bomull i världen mer hållbar. H&M är 

det företag i världen som använder sig utav mest organisk bomull och deras mål är att senast år 

2020 enbart använda organiskt bomull. År 2010 tog de fram en kollektion som enbart bestod av 

organiskt eller återvunnet material. Intresset blev stort från media så under våren 2011 

producerade H&M en till kollektion med samma material. MQ har istället som mål att år 2015 

minska sin bomullsanvändning i sina kläder till max 50 procent, av dessa ska minst hälften bestå 

av ekologisk bomull. År 2009/2010 låg bomullsanvändningen för MQ:s del på 72 procent. 

Andelen hållbara material i produktionen ökade samtidigt 2011/2012 från sex till åtta procent.  

 

KappAhl har som krav att de kläder som de säljer ska vara så miljövänliga som möjligt. De har 

bland annat regler om att förbjudna kemikalier inte får finnas i deras barnkläder, samt att vissa 

fysiska och säkerhetskrav efterföljs för kläderna. H&M har lagt ett stort fokus på sina 

bebiskläder, där farliga substanser och vattenföroreningar har minskats i hela produktionskedjan. 

En stark efterfråga på dessa klädesplagg gjorde att försäljningen av dessa plagg år 2011 ökade 

med 29 procent från föregående år. H&M har även som mål att öka försäljningen av dessa plagg 

med 15 procent per år. MQ ansvarar tillsammans med sina leverantörer att deras produkter inte 

innehåller några miljöskadliga eller förbjudna kemikalier. För att säkerställa att deras leverantörer 

följer dessa krav gör MQ stickprovskontroller regelbundet. 

 

För att ge kunderna tips och råd om hur de ska sköta sina kläder på bästa sätt samt att samtidigt 

minska utsläpp tog KappAhl 2007/2008 fram en broschyr om detta. Även MQ ger kunderna tips 

på hur de ska sköta sina plagg så att de håller längre, vilket de började med 2010/2011. Niinimäki 

och Hassi (2011) menar att om konsumenten har en hög tillgivenhet gentemot ett plagg finns det 
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en potential att livslängden förlängs för produkten, vilket även är fallet om de skötselråd som ges 

för plaggen följs. För att underlätta för kunden att göra bra val märks de plagg ut som är 

producerade av hållbara material. Detta är någonting som företagen enligt GRI (2011) ska ta upp 

i sina hållbarhetsrapporter. Arbetet med att skapa mer medvetna kunder och bra kvalitet är en 

central del för MQ:s hållbarhetsarbete. Enligt Niinimäki och Hassi (2011) måste produkter vara 

av hög kvalitet om de ska kunna användas länge. De menar att kvaliteten av en produkt direkt är 

kopplat till hållbarhet.  

 

Enligt McWilliams och Siegel (2001) är de konsumenter som uppskattar hållbarhet benägna att 

betala ett högre pris för en produkt som är producerad eller består av mer hållbart material än 

sedvanliga produkter. För att konsumenterna ska betala ett högre pris måste de bli medvetna om 

vilka produkter som är hållbara och vilka som inte är det. Ett sätt att göra detta är enligt 

McWilliams och Siegel (2001) att göra som H&M och MQ gjort, det vill säga att märka de kläder 

som till exempel innehåller ekologisk bomull eller är producerade mer hållbart. Det finns ett 

antagande att företag som aktivt stödjer CSR är mer pålitliga ur konsumenters synvinkel och 

därför är deras produkter av högre kvalitet. Även Peloza, White och Jingzhi (2013) påstår att 

forskning visar att om produkter marknadsförs efter etiska attribut som attraherar konsumenten så 

väljer oftast konsumenten den varan. Priset spelar då inte in lika mycket. Även Boesso och 

Michelon (2010) och Carrero och Valor (2012) anser att företagen ökar sin konkurrenskraft 

genom att de tar sitt produktansvar. Detta genom att de informerar konsumenter om de sociala 

och miljömässiga egenskaperna hos ett varumärke och att dessa produkter märks ut. 
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6 Diskussion 
 

Diskussionen delas upp i en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen av 

diskussionen består av H&M:s, KappAhls och MQ:s tre senast utgivna hållbarhetsrapporter, samt 

även årsredovisningar för samma år. Diskussionen består av de ord som har tagits fram från dessa 

rapporter och som har beskrivits i empirin. I den kvalitativa delen diskuteras empirin som består 

av samma hållbarhetsrapporter som i den kvantitativa analysen. Avslutningsvis innehåller 

diskussionskapitlet även en slutdiskussion där diskussionen kortfattat sammanfattas. I 

diskussionen kommer våra egna tankar och åsikter fram som slutligen leder oss till våra 

slutsatser.  

6.1 Kvantitativ del 

 

Från den kvantitativa delen av studien har vi upptäckt att orden under ekonomiskt ansvar är mer 

frekvent använda i årsredovisningarna för företagen, vilket inte är särskilt förvånande. Vad som 

är intressant och som vi kunde utläsa från våra tabeller, var att även om orden var vanligast i 

årsredovisningarna så användes många av orden även i hållbarhetsrapporterna. Ordet ”tillväxt” 

som vi anser är ett starkt ekonomiskt ord förekommer mer i hållbarhetsrapporterna än i 

årsredovisningarna för H&M:s del. Detta kan tyda på att H&M sätter samman ordet tillväxt med 

sitt hållbarhetsarbete, att de anser att deras hållbarhetsarbete leder till en ökad tillväxt för 

företaget.  

 

Ordet ”avkastning” som enligt oss är mer besläktat med lönsamhet och ekonomi än med 

hållbarhet, används inte alls i MQ:s årsredovisningar men däremot i deras hållbarhetsrapporter. 

Vi anser att det är intressant att de inte alls tar upp ett sådant viktigt ord som ”avkastning” i 

årsredovisningarna eftersom dessa rapporter enligt oss mest riktas mot intressenter såsom 

aktieägare som borde vara intresserade av vilken avkastning företaget har.  

 

”Lönsamhet” är ett ord som inte används särskilt frekvent i varken hållbarhetsrapporterna eller 

årsredovisningarna för något av företagen. Detta kan tyda på att detta är ett område som de inte 

fokuserar mycket på, speciellt inte i hållbarhetsrapporterna där det förekommer relativt sällan. 

Lönsamhet borde enligt oss vara ett område som företag ska fokusera på, särskilt i 

årsredovisningarna men även i hållbarhetsrapporterna. Är företaget inte lönsamt finns det en risk 

att det inte överlever på lång sikt. Som intressent anser vi det kan vara intressant att läsa om 

företags lönsamhet, särskilt då i hållbarhetsrapporterna och då hur hållbarhetsarbetet skapar 

lönsamhet.  

 

För orden som sorterats in under miljömässigt ansvar nämns orden överlag mest i 

hållbarhetsrapporterna. Däremot förekommer ordet ”återvinning” för MQ:s del mest i 

årsredovisningarna för samtliga år, samt ett år för KappAhl. ”Återvinning” kan vi tycka är ett 

starkt hållbarhetsord. Till exempel kan det kopplas till återvinning av kläder och att företag 

producerar kläder av återvunnet material. Vi anser därför det är anmärkningsvärt att 

”återvinning” istället förekommer mest i årsredovisningarna för MQ och ett år för KappAhl. 

Möjligtvis att det används i samband med att lånade pengar ”återvinns” i verksamheten. Till 

exempel genom att pengar lånas till en större investering som gör att företaget får en ökad vinst 
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jämfört med om investeringen inte gjorts. Den ökade vinsten av investeringen kan sedan 

återvinnas i verksamheten och skapa ännu större vinster.  

 

”Produktansvar” är ett ord som knappt förekommer alls i någon av företagens rapporter. Att det 

inte förekommer i hållbarhetsrapporterna kan vi tycka är lite konstigt då det är ett av GRI:s 

huvudområde och företagen säger sig följa GRI:s riktlinjer, i alla fall till viss del. Det kan 

möjligtvis vara så att de använder andra ord för att beskriva deras ansvar för sina produkter. Till 

exempel att de ställer krav på att deras produkter ska tillverkas under rättvisa och säkra 

förhållanden samt med en så liten miljöpåverkan som möjligt, vilket egentligen sammanfattar 

företagets produktansvar.  

 

Nästan alla ord som sorterats in under socialt ansvar används mest frekvent i 

hållbarhetsrapporterna gentemot årsredovisningarna. Det enda ord som sticker ut är ”säkerhet” 

som istället används mest i årsredovisningarna för två utav åren för både H&M, KappAhl och 

MQ. Ordet ”säkerhet” kan betyda olika saker, vilket kan vara anledningen till att det förekommer 

i båda rapporterna. I hållbarhetsrapporterna kan det bland annat betyda säkerhet för medarbetarna 

och de anställda i fabrikerna och i årsredovisningarna kan det exempelvis betyda säkerhet vid lån 

och investeringar.  

6.2 Kvalitativ del 

 

Här presenteras den kvalitativa delen av diskussionen som delas upp i GRI:s huvudområden, 

ekonomi, miljö, arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälle och 

produktansvar. 

 

När vi tog fram empirin efter GRI:s huvudområden upptäckte vi att det var svårt då vissa 

hållbarhetsaktiviteter passade in på flera av punkterna. Detta gjorde att det var svårt att placera in 

under vilken punkt materialet skulle läggas i empirin. Inget av företagen H&M, KappAhl eller 

MQ skriver särskilt mycket om lönsamhet och ekonomi i sina hållbarhetsrapporter, och när de tar 

upp ekonomi och lönsamhet skriver de inte så djupgående om området. Alla tre företagen skriver 

att hållbarhetsarbete ger lönsamhet och tillväxtmöjligheter men detta anser vi bör utvecklas. Detta 

så att intressenter kan se på vilket sätt företaget kan skapa lönsamhet och tillväxt genom deras 

hållbarhetsarbete. KappAhl är däremot mer konkreta i sina rapporter än de övriga två företagen. 

Ett exempel är att de skriver om hur de minskar sin energianvändning och att detta minskar deras 

kostnader samt ökar deras lönsamhet. Vi anser att företagen kan skriva mer i sina 

hållbarhetsrapporter om hur de kan minska sina kostnader och öka sin lönsamhet genom att 

arbeta mer hållbart, samt på vilka sätt detta kan göras. Vi tror att denna information kan vara 

intressant för de flesta intressenter.  

 

MQ skriver att deras varumärke blir starkare tack vare deras hållbarhetsarbete och vi anser att 

detta kan stämma. Detta då medvetna konsumenters positiva syn på företaget blir starkare, vilket 

i sin tur ökar lönsamheten för företaget. Dessa konsumenter kommer förmodligen handla på 

företaget i större utsträckning när företaget uppfyller de etiska preferenser som konsumenten har. 

Om företaget gör reklam för sina hållbarhetsåtgärder och fördelarna med dessa, anser vi att de 

kan locka till sig konsumenter som kanske inte tidigare hade en etisk syn på sina klädinköp, 

vilket ökar lönsamheten än mer för företaget. 



 

- 47 - 

Genom att läsa rapporterna har vi kommit fram till att företagen gärna vill framhäva sig positivt 

gällande sitt sociala arbete och miljöarbete. Därför är det intressant att MQ nämner i en av sina 

hållbarhetsrapporter att de har ökat sitt utsläpp av koldioxid på vissa områden, vilket de lika 

gärna hade kunnat utlämna från hållbarhetsrapporten. Detta tycker vi ökar trovärdigheten för 

MQ:s hållbarhetsarbete då hållbarhetsrapporterna inte enbart ska beskriva de positiva effekterna 

av företagets hållbarhetsarbete. Vi tror även att MQ vill visa en bild till läsaren att de är ärliga 

och pålitliga, då de har valt att inte dölja den ökade negativa påverkan på miljön de gett upphov 

till. Detta ökar i sin tur trovärdigheten för övriga delar av rapporten. Hållbarhetsrapporterna ska 

enligt vår mening ta med allt som företaget gjort inom hållbarhet under året, då även de negativa 

effekter som kan ha uppstått.  

 

Överlag tar inte något av företagen upp mycket om de negativa effekter som de har gett upphov 

till under året. Däremot tar företagen upp mycket om deras åtgärder för att till exempel minska 

kemikalier i produktionen och att mer hållbar bomull och återvunnet material används i 

produktionen. Detta är någonting som vi tror att konsumenter lättare kan relatera till, då det är 

dessa som köper och använder kläderna. Det blir då viktigare för vissa konsumenter hur kläderna 

är producerade, än till exempel hur mycket fossila bränslen som har förbrukats under transporten. 

Klädindustrin har enligt oss en negativ miljöpåverkan, bland annat släpper industrin ut giftiga 

kemikalier i sjöar och mark. Vi anser därför att det är viktigt att de visar i sina rapporter att 

åtgärder görs för att motverka detta. 

 

Som vi nämnde tidigare var det svårt att sortera materialet under empirin, särskilt under 

områdena arbetsförhållanden/arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhälle. Detta då dessa 

områden var svåra att särskilja från de andra huvudområdena och vissa saker passade in under 

flera olika huvudområden. Klädindustrin har uppmärksammats mycket i media på senare tid och 

uppmärksamheten har framförallt gällt att arbetarna i fabrikerna arbetar under dåliga arbets-

förhållanden och har låga löner. Då detta har uppmärksammats mycket på senare tid kan 

konsumenter och andra intressenter relatera till detta mer än till exempel vilka olika projekt som 

företaget genomför runt om i världen. Men det är ändå viktigt att företagen skriver om alla sina 

projekt i sina hållbarhetsrapporter då vi anser att det stärker företagen och deras medarbetare 

samt även intressenters syn på dem. 

 

Detsamma gäller för mänskliga rättigheter där företagen har tagit fram olika policys där det bland 

annat framgår vad som inte accepteras när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter hos 

deras leverantörer. Det finns ingen lag som säger att företagen måste arbeta för en positiv 

utveckling inom detta område. Vi anser att det är bra att företagen ändå har tagit fram policys för 

mänskliga rättigheter, och att de skriver om det i sina rapporter. Vi tycker dock att företagen 

kunde ge detta en större plats i sina hållbarhetsrapporter för att visa att de tar sitt samhällsansvar. 

Då kanske särskilt H&M eftersom de är ett så pass stort klädföretag och verkar i så många olika 

länder.  

 

Någonting som vi tycker är bra och som kunder och intressenter kan relatera till är företagens 

arbete med donationer och insamlingar till olika organisationer, samt att de skänker kläder till 

hjälporganisationer. Företagen gör enligt oss inte enbart detta för en god sak utan det kan också 

vara ett sätt för företagen att marknadsföra sig och samtidigt visa sitt samhällsengagemang, 

främst för deras konsumenter. Vi anser att samma sak gäller för de kollektioner som H&M har 

tagit fram, där 25 procent av nettoförsäljningen går till att stödja olika organisationer. Även om 
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det är för en god sak kan det för H&M:s del samtidigt vara ett sätt för dem att marknadsföra sig 

och stärka sitt varumärke.  

 

För att öka hållbarheten anser vi att kvalitet ska gå före pris när det gäller klädinköp. H&M och 

KappAhl säljer generellt billigare kläder gentemot MQ, som är mer kända för sin kvalitet. Detta 

är någonting som märks i MQ:s hållbarhetsrapporter där de nämner att just kvaliteten på kläderna 

är centralt i deras hållbarhetsarbete. Samtliga företag informerar hur plaggen ska tvättas och 

skötas på bästa sätt för att hålla längre. Samtidigt märker företagen ut de plagg som är 

producerade mer hållbart och av mer hållbara material. Detta underlättar för de kunder som vill 

handla mer etiskt och göra ett aktivt val.  

6.3 Avslutande diskussion 

 

Från våra tabeller kan vi se en nedåtgående trend i användningen av de ekonomiska orden i 

företagens hållbarhetsrapporter. KappAhls första hållbarhetsrapport är väldigt kort både i form 

och beskrivande. Detta kan bero på att det var deras första hållbarhetsrapport och de inte riktigt 

visste vad de skulle ta med. Året därpå ökar de användningen av ekonomiska ord i sin 

hållbarhetsrapport för att sedan minska året därefter. Då deras första hållbarhetsrapport var så 

pass kortfattad anser vi ändå att även KappAhl har en nedåtgående trend av ekonomiska ord i 

hållbarhetsrapporterna.  

 

Den nedåtgående trenden tror vi beror på att företagen fokuserar alltmer på det miljömässiga och 

sociala ansvaret i sina hållbarhetsrapporter och mindre på det ekonomiska ansvaret. Företag 

beskriver mer och mer ingående om deras olika hållbarhetsprojekt och åtgärder för till exempel 

miljö och arbetsförhållanden, samtidigt som den ekonomiska delen av hållbarhetsrapporterna har 

fått stå tillbaka. 

 

De miljömässiga och sociala orden har under samma period legat på en relativt jämn nivå över 

åren i årsredovisningarna. I årsredovisningens fall tror vi detta beror på att det finns vissa 

formkrav som företagen måste rätta sig efter. Utrymmet för hållbarhetsaktiviteter har då varit 

relativt lika över åren för företagen.  

 

Vi har även märkt att hållbarhetsrapporterna blir längre och längre och att företagen tar upp fler 

detaljer, vilket gör rapporterna svårlästa. Konsumenter som intresserar sig för företagens 

hållbarhetsarbeten och vill köpa produkter som är mer hållbara, har blivit fler och då även i 

klädindustrin. För att dessa konsumenter ska kunna ta till sig informationen som står i företagens 

hållbarhetsrapporter krävs det att de är lättförståeliga och lättlästa. 
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7 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som besvarar studiens frågeställningar och syfte. Vi 

ger även förslag på fortsatt forskning som kan vara intressant att studera vidare på.  

 

Våra underfrågor i studien gäller hur trenden och utvecklingen ser ut för H&M:s, KappAhls och 

MQs hållbarhetsrapporter och skillnader och likheter dem emellan. När vi ser till trenden och 

utvecklingen så blir företagens hållbarhetsrapporter alltmer omfattande. H&M ligger längd-

mässigt på en relativt konstant nivå men de är det företag som publicerar de mest omfattande och 

detaljerade hållbarhetsrapporterna bland företagen. KappAhl och MQ har endast publicerat tre 

hållbarhetsrapporter var och vi ser en tydlig trend i att även deras omfattning och detaljrikedom 

ökar.  

 

Vi kan se en nedåtgående trend i företagens användning av ekonomiska ord i hållbarhets-

rapporterna. Minskningen av ekonomiska ord kan bero på att företagen mer och mer särskiljer 

rapporterna från varandra och anser att hållbarhetsrapporten mer ska handla om deras 

hållbarhetsarbeten och väljer att skriva mindre om den ekonomiska sidan av hållbarhet. Samtidigt 

har miljömässiga och sociala ord legat på en relativt jämn nivå över åren i årsredovisningarna. 

Detta kan bero på att hållbarhet får ett visst utrymme i årsredovisningarna men att utrymmet har 

hållits konstant över åren.  

 

När det gäller skillnader och likheter mellan företagens hållbarhetsrapporter är H&M:s 

hållbarhetsrapporter mer omfattande än de andra företagens. Detta kan bero på att H&M har 

publicerat hållbarhetsrapporter längre tillbaka än de övriga företagen. Det finns många likheter 

mellan rapporterna och deras innehåll, till exempel skriver alla företagen om återvunnet material, 

transporter, olika projekt de bedriver, donationer och skötsel av plagg. Skillnaderna är att dessa 

områden får olika mycket fokus och utrymme i H&M:s, KappAhls och MQ:s 

hållbarhetsrapporter. En annan skillnad är att KappAhl är mer konkreta i sina hållbarhetsrapporter 

än de andra företagen. Bland annat beskriver de hur arbetet med hållbarhet kan bli lönsamt, vilket 

de andra företagen till stor del utelämnar i sina hållbarhetsrapporter.  

 

Från den kvantitativa delen av resultatet kan vi utläsa att orden som används i studien inte skiljer 

sig nämnvärt mellan företagen. Företagen skiljer sig i antal gånger orden används i rapporterna på 

grund av rapporternas omfattning. Däremot förekommer de ekonomiska orden mer frekvent i 

årsredovisningarna samt de miljömässiga och sociala orden i hållbarhetsrapporterna för samtliga 

företag. 

 

Vad gäller vår huvudfråga; hur hållbarhetsrapportens roll och funktion ser ut i relation till 

årsredovisningen för H&M, KappAhl och MQ, har vi funnit att hållbarhetsrapporten fyller en 

viktig funktion och att den behövs i dagens samhälle. Under studiens gång har vi insett att det är 

fler och fler som är medvetna om vikten av att tänka hållbart och efterfrågan på 

hållbarhetsrapporter har därmed ökat. Vi upplever att det är ett ökat tryck från konsumenter och 

från samhället att företag bör ge ut en hållbarhetsrapport. Vi anser dock att företagen kan ta med 

en kortfattad version av sin hållbarhetsrapport även i sina årsredovisningar, precis som H&M gör 

idag. Detta så att det viktiga hållbarhetsarbetet når ut till fler intressenter. De som är intresserade 
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kan då läsa vidare om hållbarhetsarbetet i företagets hållbarhetsrapport, där det då beskrivs mer 

detaljerat.  

 

Eftersom hållbarhetsrapporter blir allt vanligare för företag att ge ut kan det i framtiden krävas att 

det ges ut standarder och principer för företagen att följa. I nuläget kan företagen i princip skriva 

vad de vill, även om det finns vissa riktlinjer de kan välja att följa. Att företagen kan skriva vad 

de vill i sina hållbarhetsrapporter gör att de inte tas på lika stort allvar som till exempel en 

årsredovisning vars upplägg och form måste följas enligt lag. Vi anser därför att om 

hållbarhetsrapporten i framtiden ska få mer genomslagskraft kommer det krävas fastställda 

standarder och principer för hållbarhetsredovisningen att följa.  

  

En slutsats vi drar från vårt resultat är att H&M:s, KappAhls, MQ:s hållbarhetsrapporters roll i 

nuläget endast är att redogöra för deras hållbarhetsarbete och åtgärderna gällande detta. Vi 

efterfrågar en roll och funktion för hållbarhetsrapporter där de även fokuserar på hur deras 

hållbarhetsarbete kan bli lönsamt i slutändan. De borde enligt vår mening ta upp detta ämne mer i 

sina hållbarhetsrapporter än vad de i nuläget gör.  

 

I vårt resultat har vi funnit att det är störst fokus på ekonomiska ord i årsredovisningen samtidigt 

som störst fokus ligger på miljömässiga och sociala ord i hållbarhetsrapporterna. Från detta 

utläser vi att hållbarhetsrapportens centrala roll och funktion är att beskriva sitt miljömässiga och 

social hållbarhetsarbete och att den tredje delen av CSR, det ekonomiska ansvaret mer lämnas till 

årsredovisningen. Då hållbarhetsarbete blir allt viktigare i dagens samhälle är vår slutsats att ett 

företags hållbarhetsarbete bör beskrivas i en enskild hållbarhetsrapport och att denna rapport då 

fungerar som ett komplement till årsredovisningen.   

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

Under studiens gång har vi kommit in på vilka intressenter de olika rapporterna riktar sig mot. Vi 

har dock enbart skrapat på ytan och skulle därför tycka det vore intressant att göra en djupare 

undersökning om just detta. Hur skiljer sig intressenterna åt mellan årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter och vilka intressenter har respektive rapport?  

 

Vi har även upptäckt att utformningen och omfattningen av hållbarhetsrapporter skiljer sig till 

stor del mellan företagen. Detta kan bero på att det inte finns några standarder som måste följas 

när ett företag skriver en hållbarhetsrapport. Därför skulle det vara intressant att studera kring 

standarder och principer vid hållbarhetsredovisning. Hur förändras hållbarhetsrapporterns roll 

och funktion om konkreta standarder och principer införs vid hållbarhetsredovisning? 
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