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Abstract 

Problem: Today’s businesses are affected by the pressure from the outside, by their 
stakeholders. This allows them to take greater responsibility for legitimacy. Different 
industries have been involved in various scandals and have received attention different ways. 
Could this lead to industries developing differently in their social responsibilities for 
sustainability? 

Purpose: The purpose of the study is to investigate whether various industries of the Swedish 
economy has developed differently to a sustainable society and thus to describe how far their 
responsibilities extend in annual reports and sustainability reports. More specifically 
investigate various industries responsibilities in regards to economic, environmental and 
social aspects. 

Research question: What differences exist between the industries' responsibility in 
sustainability today? 

Research Design: To answer our research question, we used a qualitative content analysis of 
corporate sustainability reports and annual reports. We carry out a cross-sectional study of 
three industries with three companies in each industry. The industries are textile, food and the 
finance industry. 

Conclusions: In summary, one can see that there are differences between industries in the 
whole. The textile industry showed the greatest responsibility when comparing all the 
categories. While the food industry and the financial industry showed a minor responsibility 
in relation to the textile industry. When you look at each category we can distinguish where 
the differences lie. In the economic category, there was a great similarity and no differences 
could be identified. Within the category of environment the textile industry showed a much 
greater responsibility in relation to the other industries. The category of social responsibility 
was much more extensive and the various industries stood out very different in the different 
subcategories. In all subcategories, it turned out that the food industry took a more evenly 
responsibility. In terms of employment and working conditions distinguished the financial 
industry and the textile industry showed great responsibility in human rights. 

Keywords: Responsibility, CSR, Sustainability, Triple bottom line, GRI, Economic 
sustainability, Environmental sustainability, Social sustainability, Textile industry, Food 
industry, Financial industry, Industry Comparison 



IV 

Sammanfattning 

Problem: Idag påverkas företagen av tryck utifrån av sina intressenter vilket gör att de måste 
ta ett större ansvar för att legitimera sig. Olika branscher har varit med om olika skandaler och 
blivit uppmärksammade på olika sätt. Kan detta leda till att branscher utvecklas olika i sitt 
ansvarstagande för hållbarhet? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om olika branscher i Sveriges näringsliv har 
utvecklats olika emot ett hållbart samhälle och därmed att beskriva hur långt deras 
ansvarsområden sträcker sig i årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Mer specifikt 
undersöka branschernas ansvar inom ekonomi, miljö och socialt. 

Forskningsfråga: Vilka skillnader finns det mellan branschernas ansvarstagande inom 
hållbarhet idag? 

Forskningsdesign: För att besvara vår forskningsfråga använde vi oss av en kvalitativ 
innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Vi utför en 
tvärsnittsstudie av tre branscher med tre företag i varje bransch. Branscherna är Textil-, 
livsmedel- och finansbranschen.  

Slutsatser: Sammanfattningsvis kan man se att det finns skillnader mellan branscherna. 
Textilbranschen visade på störst ansvar när man jämförde alla kategorier. Medan 
livsmedelsbranschen och finansbranschen visade på ett mindre ansvar i förhållande till 
textilbranschen. När vi sedan ser till varje kategori kan man urskilja var skillnaderna ligger. I 
den ekonomiska kategorin fanns en stor likhet och inga skillnader kunde identifieras. Inom 
kategorin för miljö visade textilbranschen ett betydligt större ansvar i förhållande till de 
övriga branscherna. Kategorin för det sociala ansvaret var betydligt mer omfattande och de 
olika branscherna utmärkte sig olika mycket i de olika underkategorierna. Inom alla 
underkategorier visade det sig att Livsmedelsbranschen tog ett mer jämnt ansvar. I 
anställningsförhållanden och arbetsvillkor utmärkte sig finansbranschen och vidare visade 
textilbranschen på ett stort ansvar inom mänskliga rättigheter. 

Nyckelord: Ansvar, CSR, Hållbarhet, Triple bottom line, GRI, Ekonomisk hållbarhet, Miljö 
hållbarhet, Social hållbarhet, Textilbranschen, Livsmedelsbranschen, Finansbranschen, 
Branschjämförelse 
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en introduktion och bakgrund kring vårt valda problemområde. 
Därefter följer en djupare problemdiskussion som vidare utvecklas till en 
problemformulering. Vidare beskrivs vårt syfte med denna studie och hur vi valt att avgränsa 
oss i studien. 

1.1 Introduktion 
Hållbarhet är ett allvarligt och intressant ämne i dagens samhälle då alla vill värna om den 
framtida utvecklingen. Det är idag frivilligt att hållbarhetsredovisa i Sverige, men det finns ett 
lagförslag som kan göra att flera stora företag i olika branscher i Sverige blir tvungna att 
hållbarhetsredovisa (Justitiedepartementet 2014). Hållbarhet är därför ett aktuellt ämne för 
näringslivet i Sverige. Under de senaste åren har många branscher fått fokus i media och 
skandaler har uppdagats. Livsmedelsbranschen fick stort fokus under 2007/2008 när ICA blev 
påkomna med att märka om gammal köttfärs till dagens datum (Lindstedt 2007). 
Textilbranschen hade många ögon på sig där ibland företaget H&M, när en textilfabrik i 
Bangladesh kollapsade och många dog 2013 (Efendić 2015). En av de senaste skandalerna 
inom näringslivet var när det uppdagades att Nordea hjälper sina rikaste kunder att slippa 
undan skatt i form av brevlådeföretag i skatteparadis (Svensson 2016). Skandaler och 
avslöjanden har upptäckts inom olika branscher och branscherna har fått tryck utifrån för att 
ta ansvar för sitt agerande.  

1.2 Bakgrund 
I slutet av 1960- och 1970-talet kom den samtida miljörörelsen att växa fram samtidigt som 
man hade diskussioner om tillväxtens gränser. De människor som vid denna tidpunkt hade en 
stark passion för miljön kämpade för att kunna visa hur miljöfrågor kan kopplas till frågor 
som hade med utveckling att göra. Det var under 1980-talet som begreppet hållbarhet blev allt 
populärare och nämndes upprepande gånger (Scoones 2015). År 1987 kom 
världskommissionen för miljö och utveckling ut med en rapport med namnet ”Vår 
gemensamma framtid” (1987) där de försökt sammanföra miljöpolitiken med 
utvecklingsstrategier för att i sin tur skapa en grund för ett globalt partnerskap (Langhelle 
1999; Scoones 2015). Det var även i denna rapport som dagens definition av hållbar 
utveckling satte fart: 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.  

(WCED 1987, s. 16) 

Corporate social responsibility (CSR) har sin grund i att företagets åtgärder är till förmån för 
samhället då det hjälper mänskligheten att överväga problem som kan förändra 
levnadsförhållandena för framtida generationer (Ahamad Nalband & Al-Amri 2013). Carroll 
(2015) nämner vidare att CSR innebär att företagen ska föra en politik, ta beslut och åtgärder 
som är önskvärda av samhället. McWilliams, Siegel och Wright (2006) poängterar att CSR 

http://www.svd.se/av/negra-efendic


- 2 -

handlar om företagets planerade handlingar som ska ta hänsyn till det civila samhället vilket 
styrks av (Ahamad Nalband och Al-Amri 2013). 

CSR anses vara ett begrepp som argumenterar för att företagsledare ska se allvarligt på deras 
inverkan på samhället (Carroll 2015). Det finns dock olika definitioner på CSR-begreppet 
som gör att det blir svårt att få någon tydlig bild av CSR (McWilliams, Siegel & Wright 
2006). Trots att det inte finns någon klar definition av CSR-begreppet så är det idag känt över 
hela världen och står för företagens sociala ansvar (Carroll 2015). CSR har idag blivit ett 
viktigt ämne, då allmänheten och företagets intressenter förväntar sig mer av företagen än att 
bara följa lagar och gå med vinst (Carroll 2015). 

Företag använder sig av hållbarhetsredovisningar vars syfte är att kunna visa sina intressenter 
sina prestationer för att i sin tur kunna visa intressenterna att man försökt möta deras behov 
(Ljundahl 1999). Sierra-García, Zorio-Grima och García-Benau (2015) menar att företagens 
hållbarhetsredovisningar får mer uppmärksamhet till följd av intressenternas ökade krav. 
Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att man ska intressera sig för vem, eller vad, som är 
företagets intressenter och vem, eller vad chefer måste lägga sin uppmärksamhet på̊. Vilka 
intressenter kräver eller är värda ledningens uppmärksamhet. Intressenter kan bland annat 
vara personer, grupper, organisationer och föreningar (Mitchell, Agle & Wood 1997). 
Ledningen kan vilja känna till alla sina intressenter då de kopplas till överlevnad, ekonomiskt 
välstånd, kunna dra nytta av möjligheter, få nya vänner på̊ sin sida med mera. Det uppstår 
problem då företagen måste balansera olika intressenter och motsägande tryck, krav och 
förväntningar (Carroll 2015). 

Chouinard och Stanly (2012) påpekar många gånger miljöpåverkan och att vi behöver vara 
medvetna om vad vi gör med vår planet. Även att vi måste försöka göra mindre skada. Den 
skada som vi gör måste även göras i en lägre takt (Chouinard och Stanly 2012). Företagen 
måste balansera förmågan att finnas i nuet samtidigt som man måste ta hänsyn till framtiden 
(Carroll 2015). Under de senaste decennierna har fler och fler företag valt att redovisa för sina 
ställningstaganden i miljöpåverkan och sociala frågor (Gray 2010). De första publikationerna 
som kopplade redovisning till hållbarhet fokuserade ofta på bristerna i den konventionella 
redovisningen (Burrit & Schaltegger 2010). 

De flesta hållbarhetsredovisningar influeras eller består av indikatorer som organiseras kring 
kategorierna ekonomi, miljö och social prestanda (Roca och Searcy 2011/2012; Burrit & 
Schaltegger 2010). Detta överensstämmer med begreppet ”triple bottom line” som påvisar att 
hållbarhet uppnås genom att företag använder sig av ekonomiska, miljö och sociala aspekter 
(Jeurissen 2000). Vidare existerar global reporting intiative (GRI) som uppfyller dessa 
kriterier och består av en uppsättning av hållbarhetsrapporteringsstandarder (Global Reporting 
Initiative u.å). Den ska vara till stöd för företag, myndigheter samt andra organisationer när 
det kommer till att kunna kommunicera de effekter som deras verksamhet bidrar till, vad 
gäller olika typer av hållbarhetsfrågor. Med hjälp av ett företags mätinstrument av 
miljöprestanda kan man integrera hållbarutveckling (Marimon, Alonso-Almeida, Rodriguez 
& Alejandro 2012). Det finns även andra kärnämnen inom socialt ansvar som kopplas till 
miljömässiga frågor och andra grundläggande frågor som syftar till att främja utveckling av 
hållbara samhällen och livsstilar. 

Det är enligt Toppinen och Korhonen‐Kurki (2013) enklare att ge ut information om miljö 
och ekonomiskt ansvar snarare än socialt ansvar. Socialt ansvar, bortsett från de anställda, är 
en aning svårare eftersom det inte är lika klart och därmed ger ett större utrymme för egna 
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tolkningar (Toppinen & Korhonen‐Kurki 2013). GRI representerar en gemensam förståelse av 
vad intressenter anser vara viktiga hållbarhetsfrågor (Lamprinidi & Kubo 2008). Lamprinidi 
och Kubo (2008) menar att ett företag som offentliggör sina prestationer kommer att erhålla 
fördelar. Fördelarna är att organisationer bland annat kan lära sig att hantera sin verksamhet 
bättre, de får en ökad trovärdighet, utnyttja sina resurser effektivare, få en förbättrad relation 
mellan arbetstagare och arbetsgivare oavsett bransch, storlek eller vart man befinner sig 
geografiskt (Lamprinidi & Kubo 2008). 

I takt med det ökade intresset för hållbarhet och den ökade tillväxten i redovisningslitteratur 
har också mycket kritik uppstått (Gray 2010). Det finns uppfattningar att hållbarhetsrapporten 
inte alltid ger en bra grund för beslutsfattande för intressenterna (Moore & Poznanski 2015). 
Företagen väljer vad som redovisas och hur för att skapa legitimitet vilket kan bidra till att 
informationen blir snedvriden (Hans & Lulfs 2014). Hållbarhetsrapporter som följer de högsta 
GRI standarderna har undersökts och man har fortfarande kommit fram till att informationen 
inte är av bra kvalitet (Boirals 2013). Ljungdahl (1999) poängterar att bolag lämnar 
miljöinformation i sina årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar för att kunna 
marknadsföra sig själva och framstå som att de tar hänsyn till miljön genom att visa de 
positiva delarna i deras prestationer. Gray (2010) drar slutsatsen att hållbarhetsrapporter har 
väldigt lite att göra med hållbarhet. Den mest omedelbara och komplexa frågan är att det 
praktiskt taget är omöjligt att det kan finnas någon relation mellan en enda verksamhet och en 
hållbar planet då det är för komplicerat (Gray 2010). Det är idag omöjligt att utforma en 
tillförlitlig framställning som förklarar hållbarhet på en organisationsnivå enligt Gray (2010) 
då hållbarhet är en för komplex fråga. 

1.3 Problemdiskussion 
Inspirationen till problemformuleringen kom från boken The Responsible Company skriven 
av Yvon Chouinard och Vincent Stanley (2012). Utvecklingen i boken har vi valt att använda 
till vår förklaring av problemet. I boken använder de sig av sitt företag Patagonia för att 
förklara sin utveckling inom hållbarhet. Patagonia växte till en början fram från ett litet 
företag som gjorde verktyg för klättrare år 1957 (Patagonia u.å). Idag består verksamheten av 
att göra friluftskläder och har butiker runt om i hela världen (Patagonia u.å). Patagonia 
illustrerar hur ett företags utveckling inom hållbarhet kan se ut. Patagonia var från början inte 
skapat för att vara hållbart utan meningen med Patagonia var att tjäna pengar (Chouinard & 
Stanley 2012). Under åren har ledningen och grundarna på Patagonia utvecklats och blivit 
tvungna att fatta svåra beslut. En av de tidigaste utvecklingarna var när Patagonia insåg vad 
deras bergsklättringsutrustning hade för påverkan på bergen. Utrustningen förstörde bergens 
utseende så mycket att upplevelsen inte blev densamma längre. Patagonia tog då det tuffa 
finansiella beslutet att helt sluta sälja denna utrustnings som stod för stora delar av all 
försäljning (Chouinard & Stanley 2012). 

Patagonia hade en gång i tiden flertalet underleverantörer i form av fabriker i andra länder. 
Den stora mängden underleverantörer ledde till att det blev svårt att hålla koll på standarderna 
som fabrikerna hade. Patagonia fick därmed kritik för standarderna på fabrikerna. Trycket 
gjorde att de valde att minska antalet fabriker. Det ledde till att det blev enklare att hålla koll 
på standarderna (Chouinard & Stanley 2012). Det vi vill illustrera med Patagonia är att 
hållbarhet är en utveckling som fortfarande sker, det tar tid och vilja för ett företag att 
utvecklas inom hållbarhet. Även om Patagonia har kommit en bit på vägen blir företaget 
fortfarande utsatt för tryck utifrån. Ett exempel är att de har fått kritik för deras 
djurförhållanden (Bain 2015). Det skulle vara ett hållbart ullprogram som Patagonia deltog i 
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för att få tag på sin ull till tillverkningen av kläder men det visade sig att fåren misshandlades 
på olika vis. Patagonia gjorde ett uttalande att de tar fullt ansvar för vad som händer i deras 
leverantörsled (Bain 2015). Gray (2010) menar att hållbarhet är en komplex fråga som är svår 
att uppnå av ett ensamt företag. Patagonia illustrerar att hållbarhet är en utveckling där 
företagen alltid har något att arbeta med för att bli mer hållbara och göra mindre skada som 
påverkar vår natur negativt.  

Det finns mycket kritik mot hållbarhetsrapporterna idag (Hans & Lulfs 2014; Moore & 
Poznanski 2015) till exempel att även de som har fått högsta betyg enligt GRI riktlinjer inte 
visar bra information (Boirals 2013). Företagen försöker att legitimera sig genom 
hållbarhetsrapporterna och får då arbeta konstant för att förbättra sig för att kunna leva upp till 
intressenternas förväntningar (Ljungdahl 1999). Patagonia har genom olika tryck från olika 
intressenter fått öppna ögonen för olika hållbara problem som företaget inte tänkt på innan, 
man har därmed utvecklats på vägen. Genom dessa tryck utifrån har man utvecklats och ökat 
sitt ansvar inom hållbarhet. Detta kan stärkas av Burrit och Schalteggers (2010) som syftar på 
att företags fokus ligger på att uppfylla intressenternas krav och förväntningar vilket 
motiverar företagen att rapportera om sin hållbarhet. Chouinard och Stanley (2012) kom fram 
till att för att kunna konkurrera på marknaden måste man hålla samma standard av hållbarhet 
som andra företag i branschen. Burrit och Schaltegger (2010) skriver om två anledningar för 
företagen att arbeta med hållbarhet som kan styrkas av Chouinard och Stanley påstående. Den 
första anledningen att ett företag väljer att engagera sig i hållbarhet är för att imitera 
konkurrenter och följa det industriella trycket som uppstår. Den andra anledningen är att 
företaget känner tryck från sina intressenter och vill tillgodose dessa (Burrit & Schaltegger 
2010). 

Vi kommer genom detta fram till en uppfattning om att branscher kan ha utvecklats olika i 
deras ansvarstagande inom hållbarhet på grund av tryck utifrån. Vissa branscher har varit mer 
uppmärksammade än vad andra har varit de senaste åren. Detta leder till att företag inom 
branschen måste upprätthålla en standard på hållbarhet som sina konkurrenter i branschen för 
att kunna konkurrera på marknaden (Chouinard & Stanley 2012). Detta har även gjort att de 
branscherna som har varit mer uppmärksammade har utvecklats och tagit mer ansvar för att 
kunna legitimera sig inför sina intressenter. De branscher som inte har fått samma 
uppmärksamhet och tryck utifrån har inte utvecklats lika mycket i sin hållbarhet och redovisar 
inte lika mycket ansvar. 

Vi har funnit att det finns en forskningslucka i att försöka jämföra olika branschers 
ansvarstagande inom hållbarhet i förhållande till varandra. Tidigare studier har oftast bara 
behandlat en bransch så som studier av telekombranschen (Hossain, Hecimovic & Lema 
2015), livsmedelsbranschen (Guthrie, Cuganesan & Ward 2008), textilbranschen (Kamal & 
Deegan 2013) och finansbranschen (Barako & Brown 2008). Det finns också mer generella 
studier som undersöker stora mängder av företag oberoende av bransch tillhörighet 
(Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2010). Vi har inte lyckats hitta studier som har till 
ändamål att jämföra olika branschers ansvarstagande inom hållbarhet och därför anser vi att 
vår undersökning fyller en forskningslucka i litteraturen. 

1.4 Problemformulering 
Vår uppfattning är att olika branscher kan ha utvecklats olika sett till ansvarstagande inom 
hållbarhet. Detta på grund av ett ojämnt tryck av uppmärksamhet mellan de olika branscherna. 
Därmed kommer vi fram till vår forskningsfråga; 
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Vilka skillnader finns det mellan branschernas ansvarstagande inom hållbarhet? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur långt olika branschers ansvarsområden i 
Sveriges näringsliv sträcker sig i förhållande till varandra med hjälp av årsredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar. 

1.6 Avgränsning 
Studien kommer att fokusera på den Svenska marknaden och därmed kommer vi inte att utgå 
från de andra marknaderna som företagen befinner sig i. Vidare kommer vi inte heller 
undersöka hur företagen utvecklats över tid inom hållbarhet. 

1.7 Studiens fortsatta disposition 
Kapitel 2 Metod 
Kapitel två är ett metodkapitel som ska förklara hur studien genomförs för att nå vårt mål. 
Vårt mål är att se vad det finns för skillnader mellan branschernas ansvarstagande inom 
hållbarhet idag. Metodkapitel är disponerat på följande vis; Vi börjar med att gå igenom vår 
forskningsansats och val av metod.  Därefter går vi igenom vår forskningsdesign och hur vi 
kom fram till vårt urval samt utförandet av vår studie. Slutligen reflekterar vi kring metoden, 
etiska överväganden samt går genom källkritiken.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram 
Kapitel tre är vår teoretiska referensram. Inledningsvis går vi igenom våra utvalda teorier som 
vi ansett vara relevanta till vårt valda ämne. Dessa teorier är intressentteorin och 
legitimitetsteorin. Vidare går vi igenom företagens sociala ansvar och slutligen aktuell 
forskning inom det utvalda ämnet.  Det vi har tagit upp i detta kapitel kommer att ligga till 
grund för vår analys.  

Kapitel 4 Empiri 
Kapitel fyra är ett empirikapitel. Vi kommer i detta kapitel gå igenom vad de olika företagen 
väljer att redovisa för information i deras årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Detta i 
förhållande till vårt kodningsschema. Informationen som ges av vår kodning kommer att vara 
grunden till studien och analysen, för att se vad det finns för skillnader mellan branschernas 
ansvarstagande inom hållbarhet idag. Vi har valt att redovisa empirin genom tematisering med 
hjälp av kategorierna ekonomi, miljö och socialt. Slutligen kommer en sammanställning av 
branscherna.  

Kapitel 5 Analys & Diskussion 
Kapitel fem är ett analyskapitel. Med hjälp av empirin har vi kunnat få en uppfattning om hur 
det ter sig inom respektive bransch för att vidare kunna jämföra branscherna med varandra. Vi 
analyserar och diskuterar sedan branschernas likheter och skillnader sett till ansvarstagande 
inom hållbarhet i förhållande till vår teoretiska referensram.  
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Kapitel 6 Slutsats 
Kapitel sex är studiens sista kapitel och här presenteras studiens slutsatser. Syftet med studien 
har varit att undersöka och beskriva hur långt olika branschers ansvarsområden i Sveriges 
näringsliv sträcker sig i förhållande till varandra. Vi har i studiens slutsats utgått från studiens 
forskningsfråga för att svara på vad det finns för skillnader mellan branschernas 
ansvarstagande inom hållbarhet. Slutsatser dras inom kategorierna ekonomi, miljö och det 
sociala ansvaret. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom forskningsområdet. 
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2 Metod 

Kapitel två är ett metodkapitel som ska förklara hur studien genomförs för att nå vårt mål. 
Vårt mål är att se vad det finns för skillnader mellan branschernas ansvarstagande inom 
hållbarhet idag. Metodkapitel är disponerat på följande vis; Vi börjar med att gå igenom vår 
forskningsansats och val av metod.  Därefter går vi igenom vår forskningsdesign och hur vi 
kom fram till vårt urval samt utförandet av vår studie. Slutligen reflekterar vi kring metoden, 
etiska överväganden samt går genom källkritiken. 

2.1 Forskningsansats 
Studien innehar en abduktiv ansats som innebär en växelverkan mellan teori och empiri 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Abduktion är när ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt 
övergripande mönster vilket förklarar fallet i frågan som om det vore riktigt. Tolkningen bör 
sedan bestyrkas med nya iakttagelser (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi har tolkat att 
Patagonia utvecklar sitt ansvar inom hållbarhet mer och mer av tryck utifrån. Vi vill därför 
undersöka om branscherna kan ha utvecklat ett annorlunda ansvarstagande inom hållbarhet på 
grund av olika tyck utifrån. Växelverkan har skett mellan teori och empiri genom att vi utgått 
från teori och med hjälp av empirin kommit fram till nya iakttagelser. Vidare har vi återgått 
till teorin för att kunna bygga vidare på vår empiri i analysen.  

Studien har en kvalitativ karaktär då vi enbart kan göra en grov uppskattning av hur 
branschernas ansvar ter sig i förhållande till varandra. Starrin och Svensson (2011) påpekar att 
en skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ studie är mätprecision. En kvalitativ studie kan 
enbart göra en grov uppskattning medan en kvantitativ studie skulle kunna ge en mer precis 
uppskattning (Starrin & Svensson 2011). Målsättningarna skiljer sig mellan kvalitativa och 
kvantitativa studier. En kvalitativ studie har för avsikt att identifiera ännu okända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson 2011).  

Målet med vår studie har varit att undersöka om det finns någon skillnad mellan branscherna 
och göra en grov uppskattning på vad skillnaderna är. En kvalitativ studie är alltså till vår 
fördel då skillnader mellan branscher är oidentifierade. En annan skillnad mellan metoderna 
är att en kvalitativ studie är icke-positivistik och en kvantitativ studie är positivistisk (Starrin 
& Svensson 2011). Positivism är när det är observerbart och mätbart (Alvesson & Sköldber 
2008). Motsatsen blir då att icke-postitivism är mer av en bedömning och tolkning vilket 
ligger i linje med en hermeneutisk och kvalitativ metod (Lindholm 1999). Vår studie bygger 
på tolkningar av texten i hållbarhetsrapporterna och årsredovisningarna vilket gör att en 
hermeneutisk och kvalitativ metod är att förespråka. Det har därmed fallit oss naturligt att 
använda oss av en kvalitativ metod med hermeneutisk utgångspunkt. 

Utgångspunkten inom hermeneutik anses vara texttolkning (Alvesson & Sköldberg 2008). 
Med denna metod utgår forskaren från att en mening hos en specifik del som endast kan 
förstås om den sätts i samband med helheten. Helheten kan i sin tur endast förstås om den 
sätts i ett samband med delarna (Alvesson & Sköldberg 2008). Studien bygger på att flera 
företag i en bransch bildar en helhet av hur branschens ansvarstagande inom hållbarhet ser ut i 
dag. Vidare ses branscherna tillsammans som en helhet för att få en bild av hur dagens 
utveckling ser ut för att sedan kunna se skillnader mellan branscherna. För att kunna förstå 
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själva helheten får man även ställa helheten mot delarna (Alvesson & Sköldberg 2008). Enligt 
Alvesson och Sköldberg (2008) får den del man försöker sätta i ett samband med helheten en 
ny belysning. När man växlar mellan delarna och helheten skapas slutligen en större och 
fördjupad förståelse för både delarna och helheten (Alvesson & Sköldberg 2008).  
 

2.2 Val av metod  
Innehållsanalys är en metod som analyserar dokument och text (Bryman & Bell 2015). Detta 
har gjort det till en lämplig metod att använda sig av vid analys av årsredovisningar och 
hållbarhetsrapporter. Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys bland flera olika typer 
av innehållsanalyser. En kvalitativ innehållsanalys särskiljer sig från andra innehållsanalyser 
då man inte enbart fokuserar på de skrivna orden utan också teman och kärnkoncept i texten 
som primärt innehåll. Man tar alltså hänsyn till både själva texten och det dolda innehållet i 
texten (Drisko & Maschi 2015). I en kvalitativ innehållsanalys kvantifierar man inte resultatet 
till en statistisk analys (Drisko & Maschi 2015). Det kan dock vara till nytta att göra enklare 
kvantifieringar även vid kvalitativa analyser (Ahrne & Svensson 2015; Alvesson & Sköldberg 
2008). En kvalitativ innehållsanalys analyserar mer än enbart orden i rapporterna vilket har 
lämpat sig till denna studie då målet är att ta reda på vilket ansvar företagen tar som kanske 
inte står i klartext. Man behöver analysera orden och förstå huvudsyftet med texten för att 
kunna dra en slutsats om företagens ansvarsområden. Vi tillämpar en liten kvantifiering av 
vårt resultat i analysprocessen för att lättare kunna jämföra branscherna med varandra. En 
kvalitativ innehållsanalys kan både användas för ett beskrivande och undersökande syfte 
(Drisko & Maschi 2015). Syftet med studien har varit att undersöka olika företags 
årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för att beskriva hur långt branscherna tar ansvar i 
förhållande till varandra. Vilket visar på att en innehållsanalys är en passande metod för vår 
studie. 
 
Analysen är en riktad kvalitativ innehållsanalys som bygger på tidigare forskning av 
hållbarhet och ansvar (Hsieh & Shannon 2005). Hållbarhet är ett utforskat ämne och man har 
gjort mycket framsteg under de senaste åren. Tidigare forskning påpekar att företag kan uppnå 
hållbarhet genom triple bottom line som handlar om ekonomisk, miljö och social hållbarhet 
(Jeurissen 2000; Doloi 2012). GRI är ett välutvecklat system av riktlinjer för hållbarhet inom 
företag som bygger på kategorierna ekonomi, miljö och social. Vi har därför använt oss av 
GRIs G4 kategorier, underkategorier och aspekter för kodning. Vi har dock valt att anpassa 
kategorierna till vårt datamaterial genom att ta bort orelevanta och lägga till relevanta 
aspekter. För att se vår fullständiga kodningsmall se bilaga 1. Där av har innehållsanalysen ett 
deduktitv och ett induktivt element då vi använt oss av tidigare forskning inom hållbarhet för 
kodningen och anpassat aspekterna efter materialet. Det har därmed blivit naturligt med en 
riktad innehållsanalys på grund av det deduktiva elementet (Hsieh & Shannon 2005). 
Analysprocessen har utgått från att gå igenom hållbarhetrapporter och årsredovisningar för att 
tolka innehållet i en innehållsanalys utifrån vår kodningsmall, detta för att kunna se om 
branscherna uppfyller alla aspekter av hållbarhet i tre avseenden miljö, sociala och 
ekonomiska.  
 

2.3 Forskningsdesign  
Vår studie är en tvärsnittsstudie då vi försökt komma fram till om det finns några skillnader 
mellan de olika branscherna. En tvärsnittsstudie är när man samlar in material från olika 
källor men endast vid en tidpunkt (Bryman & Bell 2015). En tvärsnittsstudie är enligt Bryman 
och Bell (2015) lämpad för intresset att få fram en viss variation mellan exempelvis 
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organisationer. För att kunna få fram den information vi sökt har vi använt oss av flera 
observationer vid en viss tidpunkt vilket är ett av elementen i en tvärsnittsstudie (Bryman & 
Bell 2015). Materialet har samlats in i form av årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar 
från nio olika företag inom tre olika branscher från både detaljhandelsföretag och 
tjänsteföretag vid en viss tidpunkt. Målet med vår studie har varit att kunna identifiera olika 
variationer mellan branscherna vilket gör att en tvärsnittsstudie är att förespråka (Bryman & 
Bell 2015). Nedan följer en figur över de valda branscher och företag till vår studie. Detta för 
att få en tydligare bild.  

Figur 1 - Branscher och företag 

2.4 Urval 
De specifika branscherna som vi ställt mot varandra valdes med utgångspunkt från att vi ville 
få ett representativt urval med hjälp av ett målstyrt urval. Målstyrda urval hjälper en att få 
fram ett urval som är väsentlig för de formulerade forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2015). 
Vi utgick från top of mind awerness, dem branscher som dök upp först i våra huvuden, vid val 
av branscher som vi ansåg hade samma målgrupp, i detta fall den allmänna kundgruppen. 
Branscherna skulle dock skilja från varandra avseende de produkter och tjänster de erbjuder 
sina kunder då vi tror att detta påverkar vad branscherna väljer att redovisa i sina 
årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Vi gjorde därmed ingen grundligare forskning 
kring vilka branscher som påverkar hållbarheten mest när vi skulle välja ut branscherna. 

Vi bestämde oss för att rikta in oss på både detaljhandelsföretag och tjänsteföretag. 
Detaljhandelsföretag valde vi då de riktar in sig på konsumenter och det är sista ledet till 
slutkund. De har därmed störst relation just till intressentgruppen kunderna. Inom 
detaljhandeln har vi valt branscherna livsmedel och textil då dessa är branscher man dagligen 
träffar på. Tjänsteföretag valde vi för att även de har en stor kontakt och relation till sina 
kunder men har ett helt annat koncept. Inom tjänsteföretag har vi valt finansbranschen. Även 
finansbranschen är en stor del av kundens vardag. För att kunna göra en så bred studie som 
möjligt valde vi som nämnt ovan tre olika branscher att utgå ifrån. För att få en bra generell 
uppfattning av branschernas hållbarhetsutveckling valde vi tre företag inom varje bransch. 
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Hade endast ett företag valts inom varje bransch hade studien blivit mindre tillförlitlig 
eftersom ett enda företag hade fått representera hela branschen. Vi anser att desto fler företag 
inom en bransch man väljer desto bättre bild får man över hur det faktiskt ter sig inom själva 
branschen. När vi väl valde företag till vår studie valde vi företag som har en tillgänglig 
hållbarhetsredovisning att kunna utgå från till en början. 

För att kunna hitta våra företag använde vi oss av en lista som kallas för Sustainability Brand 
Index 2015. Sustainable Brand Index är en varumärkesstudie som är inriktat på hållbarhet. 
Denna studie är baserad på 27 000 intervjuer med konsumenter vilket gör den till 
Skandinaviens största studie som analyserar hållbarhet och varumärken ur ett 
konsumentperspektiv. Här kan man hitta många varumärken uppdelat per bransch. Sedan år 
2011 har de årligen radat upp de mest hållbara företagen. Vår studie utgår från 2015 års studie 
då studien för år 2016 under skrivandets gång ännu inte kommit ut. 

2.5 Utförandet av studien 
En litteraturöversikt upprättades för att ta reda på vad som är känt inom ämnet och för att se 
vilka möjliga forskningsluckor som kunde uppstå. En litteraturöversikt är av denna anledning 
nödvändig att göra enligt Bryman och Bell (2015). Studien började därför med att söka fram 
vetenskapliga artiklar inom ämnet. Som sökplattform för att få fram artiklarna har vi använt 
flera av Högskolan i Borås databaser så som Summon, ABI/INFORM Complete och Business 
Source Primier. Vid sökandet av artiklarna har även deras trovärdighet undersökts. Detta för 
att fastställa att de har blivit granskade genom att söka upp journalen i databasen Ulrichsweb. 
För att få en bra bild över hur ämnet ser ut idag sammanställdes artiklarna och informationen 
blev mer bearbetbar. Studien saknade dock ett klart mål och en infallsvinkel på området 
hållbarhet. Förutom vetenskapliga artiklar har vi använt oss av artiklar och böcker.  

För att få en angreppspunkt inom ämnet tog vi hjälp av annan litteratur i form av böcker för 
att inspirera oss vidare. Dessa kopplades sedan samman med den vetenskapliga litteraturen 
som var funnen på området. Kombinationen gjorde att studien fick ett mål och en infallsvinkel 
som gav mening då en forskningslucka uppstod. Vi förstod då att vi ville jämföra 
branschernas ansvar inom hållbarhet. Valet att använda oss av hållbarhetsrapporter och 
årsredovisningar grundades i att det är den information som företagen väljer att ge ut om sin 
hållbarhet. Därför ger hållbarhetsredovisningar en bild av vart företagen står i sin 
hållbarhetsutveckling och vilket ansvar de tar. Anledningen till att vi valde att använda oss av 
både årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar var för att flera företag idag väljer att 
integrera sin hållbarhetsrapport med den finansiella rapporten. Därmed blev det mer 
representativ att ta med alla företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. 
Branscherna och företagen valdes därefter ut med hjälp av Sustainable Brand Index hemsida. 
Materialet samlades sedan in via företagens hemsidor till största mån men också med stöd av 
databasen Retriver Business för att hämta de årsredovisningar som inte var publicerade på 
företagens hemsidor. Uppsatsen bygger på de senaste rapporterna som företagen har gett ut 
vid denna tidpunkt. Därför varierar åren mellan 2014 och 2015.  

Kodningsprocessen startade med textilbranschen genom att vi läste igenom och tolkade 
texterna i rapporterna tillsammans. Studien började med KappAhl, Lindex och Gina Tricot. 
Textilbranschen bestod av totalt 256 sidor som kodades och diskuterades utifrån vår 
kodningsmall. Därefter kodades livsmedelsbranschen som bestod av Lidl, Coop och ICA. 
Sidor som kodningen omfattade inom livsmedelsbranschen var totalt 244 sidor. Den sista vi 
valde att koda var finansbranschen som bestod av Swedbank, SEB och Nordea. 
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Finansbranschen utgjorde totalt 686 sidor. När vi kodade gjorde vi det tillsammans och tog ett 
företag i taget. Vid kodningen diskuterades och bestämdes tillsammans vad varje kategori, 
underkategori och aspekt skulle innefatta. Vid kodningen förde vi in informationen i vår 
kodningsmall enligt tre färger, grönt, gult och rött. Grönt visar att företaget har redovisat 
utförligt för aspekten. Gult visar att företaget har nämnt aspekten men inte redovisat djupare 
om den. Rött betyder att aspekten inte nämnts alls i materialet. Då vi har valt att växelverka 
mellan teori och empiri så har nya aspekter skapats efterhand vid kodningen. Efter att den 
sista branschen var kodad fick vi åter igen gå igenom allt material från alla branscher och 
fylla i de aspekter som har uppkommit vid kodningsprocessen. Vi har inte använt oss av några 
elektroniska hjälpmedel under kodningen. När sedan all kodning var färdigställd och 
nerskriven i empirikapitlet startade analysprocessen. 

Vår analysprocess inleddes med att sammanställa branscherna var för sig för att sedan kunna 
behandla materialet. Genom att se i vilka aspekter som hela branschen redovisade utförligt för 
och tar ansvar för kunde vi jämföra branscherna både i sett till helheten och kategorimässigt i 
förhållande till varandra. Bedömningen inom branscherna gick till så att om en aspekt var 
grön i alla tre företag blev den grön, om det var två gröna och en gul blev den grön, om det 
var två gröna och en röd blev aspekten grön för hela branschen. Om aspekten endast hade en 
grön inom branschen och resten gula eller röda blev aspekten röd och bedömningen gjordes 
att branschen inte tar ansvar inom aspekten. När branscherna var sammanställda började vi 
jämföra och se mönster och skillnader mellan branscherna. Både på ett övergripande plan och 
inom de olika kategorierna. För att enkelt kunna illustrera skillnader och likheter gjorde vi en 
enkel kvantifiering av kategorierna, underkategorierna och aspekterna. 

2.6 Reflektion av metod 
Innehållsanalysen är enbart så bra som dokumenten i analysen är (Bryman & Bell 2015). 
Detta är ett problem då årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna är existerande 
dokument som är producerade av förtagen vilket gör dem till sekundärdata (Bryman & Bell 
2015). Det finns många som påpekar att informationen i hållbarhetsrapporterna kan vara av 
dålig kvalité, snedvriden och irrelevant (Hans & Lulfs 2014; Boirals 2013; Gray 2010). Det 
kan göra att studien baseras på information som inte bidrar positivt till undersökningen av 
branscherna i praktiken. Detta eftersom informationen inte är tillräckligt sanningsenlig i 
rapporterna. Hållbarhetsrapporterna är dock de dokument företagen väljer att ge ut till 
allmänheten för att visa att de tar sitt ansvar för ett hållbart samhälle. Vi har även valt en 
kvalitativ innehållsanalys vilket lett till att vi kunnat tolka och se de dolda budskapen i texten 
(Drisko & Maschi 2015) och på så vis kanske kunnat få en djupare förståelse och bättre kunna 
komma åt den relevanta informationen i hållbarhetsrapporterna. 

2.6.1 Reliabilitet 
En stor nackdel med innehållsanalysmetoden är att den innehåller flera element av tolkande. 
När man kodar är det svårt att inte ha med element av tolkning och när man ska tolka dolda 
och underliggande budskap i texten (Bryman & Bell 2015). Detta kan leda till att studiens inre 
och yttre reliabilitet kan skadas. Den inre reliabiliteten handlar om att observatörerna måste 
vara konsekventa i sina tolkningar sinsemellan (Bryman & Bell 2015). Genom att grundligt 
gå igenom våra aspekter och tolka tillsammans har vi kunnat öka den inre reliabiliteten i 
studien. Den yttre reliabilitet handlar om i vilken grad studien kan replikeras (Bryman & Bell 
2015). Genom att redogöra för studiens alla steg har vi ökat möjligheten att replikera studien 
och därmed den yttre reliabiliteten.  
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2.6.2 Validitet 
Den inre validiteten är om det finns en bra koppling mellan studiens observationer och 
teoretiska idéer. Den yttre validiteten är om studien kan generaliseras (Bryman & Bell 2015). 
Studien bygger på företagens årsredovisningar och hållbarhetrapporter. Företagen behöver 
inte ta med all information i sina hållbarhetsrapporter utan kan välja vilken information som 
ska vara med och inte. Detta gör att den information som finns i rapporterna kanske inte är all 
information som man egentligen vill åt. Vi anser dock att årsredovisningarna och 
hållbarhetsrapporterna bör ge en bra bild av var företagen står idag och därmed ge relevanta 
observationer till vår studie. Vi har valt att använda oss av tre företag från varje bransch för 
att kunna generalisera branscherna och kunna jämföra vart de ligger i förhållande till 
varandra. Den yttre validiteten har beaktats vid val av tre företag men självklart skulle flera 
observationer från samma bransch vara att föredra för att kunna generalisera branschen. Även 
den yttre validiteten har beaktats när vi har valt tre branscher att jämföra mellan men mer 
observerade branscher hade också varit att föredra för att kunna generalisera vårt resultat. 

2.6.3 Trovärdighet, Pålitlighet och Överförbarhet 
Ett forskningsresultat ska helst vara så trovärdigt som möjligt och forskningsstudierna ska 
utvärderas i förhållande till valda metoder (Graneheim & Lundman 2004). Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) handlar trovärdighet om beslut för inriktning av studien, val av 
sammanhang, deltagare, förhållningssätt till insamling av data. Vi har ovan noga under vårt 
metodkapitel gått igenom och motiverat varje punkt för att skapa en så stor trovärdighet som 
möjligt.  

En annan aspekt är pålitlighet som beskriver till vilken grad uppgifterna ändrades över tid och 
förändringarna som gjorts i forskarens beslut under analysprocessen (Graneheim & Lundman 
2004). Under kodningsprocessen har vi bedömt vilka aspekter som är mest relevanta till vårt 
material. Där av har vi ändrat en del uppfattningar under kodningsprocessen. I slutställningen 
av kodningen och i analysprocessen har vi försökt att stå fast vid våra beslut och hållit fast vid 
dem. 

Den sista aspekten som Graneheim och Lundman (2004) talar om är överförbarhet som 
innebär till vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra inställningar eller grupper. 
För att underlätta överförbarheten är det väsentligt att ge en klar och tydlig beskrivning av 
sammanhang, urval och deltagaregenskaper, datainsamling och analysprocessen. En rik och 
kraftfull presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat kommer också att öka 
överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Vi har försökt göra en tydlig förklaring av 
urval, deltagaregenskaper, datainsamling och analysprocessen för att öka studiens 
överförbarhet. Vi kommer också att fortsätta öka överförbarheten genom att använda oss av 
representativa citat i empiriredovisningen.   

2.7 Etiska överväganden 
Etiska frågeställningar är något som behandlas under flera stadier av en undersökning inom 
företagsekonomi (Bryman & Bell 2015). I vår studie har inga individer studerats vilket 
medfört att vi inte behövt ta hänsyn till hur de ska behandlas. Materialet som används i 
studien är företagens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Detta är material som 
företagen valt att publicera och företagen är medvetna om att dokumenten är offentliga. Vi har 
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dragit slutsatsen att företagen är medvetna om att de kan läsas och behandlas av vem som 
helst, vilket ger utrymme för olika tolkningar av det offentliga materialet. Företagen har dock 
inte tagit del av vår information eller tackat ja till att vara med i vår studie. Vi anser dock att 
deras offentliga publicering av rapporterna är en form av medgivande.  

2.8 Källkritik 
Källkritiken i studien bygger på är en hermeneutisk metod som ställer upp ett antal kriterier 
för värdering och tolkning av data (Alvesson & Sköldberg 2008). Det grundläggande i 
metoden är frågan om informationen är förvrängd. Forskaren ser oftast verkligheten genom 
något medium som således blir källan. Källan återger en verklighet som ska ge forskaren 
kunskap om en förfluten händelse. På vägen verklighet-källa-forskare kan mycket ske och 
förvrängning av information kan uppstå (Alvesson & Sköldberg 2008). Det är därför viktigt 
att använda sig av källkritik för att få tillgång till rätt kunskap och för att få förtroende för 
studien.  

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om fyra olika kriterier för källkritik, vilka vi har valt 
att ta hänsyn till i vår studie för att bedöma källorna. Det första kallas för äkthetskritik som 
behandlar om observationen är äkta eller fiktiv. Det andra kriteriet är tendenskritiken vilket 
handlar om källans grad av medvetenhets eller omedvetenhets intresse av att vinkla 
informationen. Man bedömer källans tendens att påverkas av sina bakomliggande situation 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Det tredje kriteriet är samtidighetskritiken, där man ser på hur 
länge efter själva iakttagelsen och det skriftliga upprättades. Ju längre i tid och rum källan 
befinner sig i från händelsen desto mindre trovärdig är den (Alvesson & Sköldberg 2008). Det 
fjärde kriteriet är beroendekritiken. Beroende på hur många led informationen har passerat 
desto mindre trovärdig blir källan (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Våra vetenskapliga artiklar har undersökts genom att se till att de har blivit granskade innan 
publikation. Genom att se om journalen är peer-rewied, som gör att innehållet i artiklarna blir 
mer trovärdigt och motståndskraftigt utifrån samtliga kriterier. Det är artiklarna i vår studie 
som vi har varit mest kritiska mot. Vissa artiklar har valts bort på grund av beroendekritik och 
tendenskritik. Vi har därefter valt att använda oss av den källan som var första källan och den 
källan som har minst motiv till att vinkla information. När vi har använt oss av böcker och 
hemsidor har vi värderat de här fyra kriterierna för att fastställa källornas trovärdighet och 
användbarhet.    
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3 Teoretisk referensram 

Kapitel tre är vår teoretiska referensram. Inledningsvis går vi igenom våra utvalda teorier 
som vi ansett vara relevanta till vårt valda ämne. Dessa teorier är intressentteorin och 
legitimitetsteorin. Vidare går vi igenom företagens sociala ansvar och slutligen aktuell 
forskning inom det utvalda ämnet.  Det vi har tagit upp i detta kapitel kommer att ligga till 
grund för vår analys.  

3.1 Intressentteorin 
Emeseh och Songi (2014) menar att det finns två teoretiska och dominerande ansatser som 
man brukar nämna i litteraturen när det talas om hållbarhetsredovisning. Den första är 
intressentteorin och den andra är legitimitetsteorin. Emeseh och Songi (2014) menar att dessa 
inte är konkurrerande teorier utan att de är överlappande och stärker varandra. Detta styrker 
det Ljungdahl (1999) förklarar om att legitimitetsteorin handlar om strategier som företaget 
använder sig av för att legitimera deras företag för intressenterna (Ljungdahl 1999). Vidare 
talar han för att intressentteorin innebär att en individ eller grupp har något intresse av 
företaget eller någon form av bindning till företaget (Ljungdahl 1999). 

Intressentteorin handlar om organisatorisk management och etik vilket Phillips, Freeman och 
Wicks (2003) kommit fram till. Alla teorier syftar på att strategisk ledning har ett moraliskt 
innehåll trots att detta oftast är underförstått. Utifrån en strategisk aspekt utvecklades och 
antogs intressentteorin som ett medel för hantering av många marknadsbaserade 
organisationer och har varit populär för att beskriva ledningsmiljön (Mitchell, Agle & Wood 
1997; Mainardes, Alves & Raposo 2011). Intressenterna kan påverka ett företag men kan 
också påverkas av själva syftet för ett företag i och med att man har transaktioner med 
företaget eller någon koppling till företagets handlingar (Clarkson 1995; Freeman 2004)). 
Dessa kan vara legala, moraliska, individuella eller gemensamma (Clarkson 1995). 

Ett företags intressenter kan vidare delas upp i primära och sekundära intressenter (Clarkson 
1995; Mitchell, Agle & Wood 1997; Mainardes, Alves & Raposo 2011). Ett företag skulle 
inte kunna fortsätta överleva utan sina primära intressenter som generellt anses vara 
aktieägare, investerare, anställda, kunder men även leverantörer då man har någon form av 
kontrakt eller avtal med själva företaget (Carlsson 1995; Mitchell, Agle & Wood 1997). De 
primära intressenterna kan även vara intressentgrupper från allmänheten så som regeringar 
samt samhällen som bidrar till bland annat infrastrukturer, marknader, olika lagar och regler 
som inte får brytas (Clarkson 1995; Mainardes, Alves & Raposo 2011). De sekundära 
intressenterna anses vara de som har någon form av koppling till företaget då dem kan 
påverka och påverkas av företaget. Dem är dock inte nödvändiga för att företaget ska kunna 
överleva. Man kan säga att de har indirekta intressen och sekundära intressenter kan 
exempelvis vara i form av mindre kunder eller leverantörer (Metcalfe 1998; Clarkson 1995). 

Som företag är det viktigt att kunna beakta konsekvenserna som ens egna handlingar kan 
påverka andra men även hur intressenterna kan påverka dig. För att kunna ta hänsyn till hur en 
grupp eller individ kan påverka en själv är det viktigt att kunna begripa sig på intressenternas 
bakgrunder, beteenden samt värderingar för att i sin tur sedan kunna uppfatta vad man faktiskt 
själv står för som företag (Freeman 2004). Man talar om intressenter då alla företag har en 
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uppsättning intressenter av någon form och alla har olika många beroende på hur stort 
företaget är. Intressentteorin förklarar och leder ett företags struktur samt drift och kan i sin 
tur användas för att kunna förklara men även beskriva hur ett företag fungerar, deras 
karaktärsdrag och beteenden (Donaldson & Preston 1995). 

3.2 Legitimitetsteorin 
Det finns vissa socialt konstruerade system som har egna normer, värderingar samt tro 
(Suchman 1995). När ett företags värdesystem stämmer överens med samhällets värdesystem 
sägs det att legitimitet kan uppnås (Bhattacharyya 2014). Legitimitet skapas då ett företags 
handlingar och tillvägagångssätt är önskvärda, lämpliga och anständiga enligt det socialt 
konstruerade systemet (Suchman 1995). Suchman (1995) talar vidare att legitimitet är något 
som bildas av en organisations observatörer. Legitimiteten beror helt på hur observatörerna 
ser det, om organisationen anses vara legitim i deras ögon (Suchman 1995). Trots att en 
organisation kanske avviker från några observatörers värderingar kan företaget lyckas 
bibehålla sin legitimitet då denna grupp av observatörer endast representerar en liten del av 
helheten. Innebörden av legitimitet handlar inte bara om hur människor förstår själva 
organisationen men även hur de agerar mot organisationen (Suchman 1995). 

Ett företag som anses vara legitimt betraktas av omgivningen som mer meningsfull och 
pålitlig och dess handlingar anses vara mer förutsägbara (Suchman 1995). Varierande 
anledningar existerar till varför organisationer vill legitimera sig och betraktas som legitimt av 
människor enligt Suchman (1995). Vidare har Suchman (1995) även kommit fram till att man 
kan dela upp organisationers legitimitet i tre kategorier; pragmatisk, moralisk samt kognitiv 
legitimitet. En organisation som har ett direkt utbyte med sin omgivning kallas för pragmatisk 
legitimitet och är den första kategorin. Den pragmatiska legitimiteten innebär att man i en 
bredare aspekt är beroende av det politiska, ekonomiska och det sociala då man utåt och öppet 
påverkar allmänhetens tillfredställelse (Suchman 1995). Organisationen drivs här av 
människors syn på hur företaget kan vara till fördel för dem (Bhattacharyya 2015). 

Den andra kategorin kallas för moralisk legitimitet vilket går ut på att avgöra om ett företags 
handlingar är moraliskt försvarbara. Organisationen kommer i detta fall bli bedömda på hur 
de handlar och vad de presterar utifrån det som är socialt accepterat i omgivningen (Suchman 
1995). Den tredje och sista typen kallas för kognitiv legitimitet enligt Suchman (1995) och 
utgår från att legitimiteten är begriplig och nödvändig eller att den tas för givet. Bhattacharyya 
(2015) tar upp ett exempel där han jämför ett företag i tobaksindustrin med ett företag inom 
livsmedelsindustrin och menar att på grund av olikheten i varorna anses företaget i 
livsmedelsindustrin vara mer legitimt än det andra. När man lyckas se en organisation och 
dess ledares beteende, struktur, procedur samt produktion som något nödvändigt och 
oundvikligt närmar man sig kognitiv legitimitet (Bhattacharyya 2015). 

Enligt Suchman (1995) är det svårt för en organisation att kunna göra alla sina målgrupper 
nöjda. Legitimitet kan uppnås genom att anpassa sig efter det som redan existerar, 
organisationens nuvarande miljö, genom att leta bland olika miljöer när man söker efter 
intressenter som kommer att stödja ens verksamhet. Slutligen skapa nya målgrupper samt 
legitimerade uppfattningar genom att hantera ens miljöstruktur (Suchman 1995). 

3.3 Företagens sociala ansvar 
Företagsledare har under de senaste 30 åren kämpat med företagets sociala ansvar (Carroll 
1991). Det är ingen nyhet att samhället idag ställer allt mer på krav företagens sociala ansvar 
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(Bénabou & Tirole 2010). Bénabou och Tirole (2010) försöker motivera utvecklingen av det 
sociala ansvaret genom fyra förklaringar. Den första förklaringen är att det sociala ansvaret 
anses vara något positivt. Den andra förklaringen innebär att företagens handlingar och 
gärningar runt om i världen blivit allt mer tillgängliga och informationen sprids snabbare. Den 
tredje förklaringen är att större multinationella företag handlar mer miljömässigt. De tar ett 
större socialt ansvar i utvecklingsländer men även i mer reglerade länder som har vuxit i takt 
med globaliseringen. Slutligen, den fjärde förklaringen innebär att allmänhetens medvetande 
ökat betydligt mycket mer för de långsiktiga kostnaderna av luftföroreningar som exempelvis 
bidrar till global uppvärmning (Bénabou & Tirole 2010). Företagens sociala ansvar innebär att 
företagen ska värdesätta socialt intresse över företagets intresse och vinster. Då allmänheten 
ställer större krav på företagen har de allt större tryck på sig att bete sig på ett vis (Sweeney & 
Coughlan 2008). 

Fördelar kopplas till att man som företag anses vara socialt ansvarsfulla. Därmed har det blivit 
allt mer vanligt att företag inom flera olika branscher börjat hållbarhetsredovisa samt använda 
sig av olika kommunikationsmetoder för att kommunicera deras agerande och handlingar till 
deras intressenter (Sweeney & Coughlan 2008). Sweeney och Coughlan (2008) anser att 
företag väljer att hållbarhetsredovisa det som deras intressenter är intresserade av och menar 
att det finns en bemärkt skillnad i hur företag inom olika branscher väljer att kommunicera 
företagets sociala ansvar till deras intressenter (Sweeney & Coughlan 2008). På 1960 och 
1970-talet började företagen att öppet offentliggöra information som inte endast bestod av 
finansiella tal. Detta på grund av att trycket växte sig allt större på att företagen skulle vara 
mer öppna och bli mer ansvarsskyldiga till miljöfrågor (Emeseh & Songi 2014). En fortsatt 
markant ökning av hållbarhetsrepporter skedde i början av 1990-talet (Cerin 2002).  Dagens 
hållbarhetsredovisningar har en helhetssyn, då den ingriper många aspekter inom ramen av 
företagens sociala ansvar som man måste ta hänsyn till. Aspekterna är bland annat anställda, 
miljö, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, arbete, affärsetik, inneha respekt för samhället 
där de har sina anläggningar, övriga socialekonomiska problem samt påverkan av 
verksamheten (Emeseh & Songi 2014; Bénabou & Tirole 2010). 

Carroll (1991) skriver om fyra sammanhängande grundläggande delar som utgör företagens 
sociala ansvar. Dessa byggstenar illustreras i form av en pyramid. Schwartz och Carroll 
(2003) menar att denna pyramid förutsätter att de två grundpelare som hierarkiskt ligger 
längst ner i pyramiden är de byggstenar som pyramiden vilar på. Detta innebär att det 
ekonomiska ansvaret samt det juridiska ansvaret utgör grunden för de resterande två 
byggstenarna. Med det juridiska steget menar man att företaget måste följa samtliga lagar då 
lagarna representerar det som accepteras inom ramen för ett samhälle (Carroll 1991; Schwartz 
& Carroll 2003). Det steg som befinner sig näst högst upp av pyramiden är företagets ansvar 
till att vara etiskt ansvarsfulla och på så sätt göra det som är etiskt rätt. Genom att göra detta 
undviker man att på något vis skada företagets intressenter. Det sista steget som befinner sig 
allra högst upp i hierarkin är företagens filantropiska ansvar. Detta innebär att de måste vara 
en del av samhället och bidra till samhället både ekonomiskt och med resurser (Carroll 1991). 
Här nedan följer en bild över Carrolls (1991) pyramid.  
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Figur 2 - Egen bild av Carrolls (1991) pyramid 
  

3.4 Forskning på området  

3.4.1 Motivering till hållbarhetsrapportering 
Tidigare studier har kunnat komma fram till olika anledningar till varför företag väljer att 
tillgodose sina intressenter med viss information som de externt offentliggör. Tre 
motiveringar berörs till varför företag kan välja att engagera sig i hållbarhetsarbetet och 
redovisa detta (Maigan och Ralston 2002; Bénabou och Tiroles 2010). Den första anledningen 
är att hållbarhetsarbetet kan ses som en typ av instrument som kommer hjälpa företaget att 
uppnå mål i form av ökade resultat vad gäller ökad lönsamhet samt ökad försäljning. Den 
andra motivationen är att företaget vill bli accepterade av deras intressenter då dessa anses 
vara viktiga. Företaget försöker därmed anpassa sig efter intressenternas normer och 
värderingar med hjälp av sitt hållbarhetsarbete. Den tredje anledningen enligt Maigan och 
Ralston (2002) är att företagen själva vill göra ett positivt intryck oavsett om trycket utifrån 
kräver att man ska arbeta med hållbarhet eller inte. 
 
Burrit och Schaltegger (2010) talar för ett ledningsorienterat perspektiv. Detta innebär att 
hållbarhetsredovisningen består av två̊ delar, en utsida-in strategi och en insida-ut strategi. 
Utsida-in strategin inkluderar intressentdialoger, offentligt diskuterade frågor, rapporter och 
kommunicerar företagets insatser till dessa problem. Fokus ligger här på att uppfylla 
intressenters förväntningar och tillföra informationskrav av externa parter (Burrit & 
Schaltegger 2010). Insidan-ut strategin baseras istället på den affärsstrategi som företaget 
definierat och analys av frågor som möjligtvis är till relevanta för att effektivt kunna 
genomföra sin strategi med hjälp av hållbar prestandamätning, styrning och rapportering 
(Burrit & Schaltegger 2010). På grund av detta ses hållbarhetsredovisning som en process för 
att samla in information och kommunikation för att kunna stödja interna beslut. Detta för att i 
sin tur kunna realisera hållbarhet i företaget. Enligt Burrit och Schaltegger (2010) drivs denna 
strategi av konkurrerande marknadskrafter och en önskan att framgångsrikt kunna realisera 
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sammanhängande företagsstrategier. Hållbarhetsrapportering representerar även resultatet av 
efterfrågan från ledning att kunna positionera företaget i samhället, marknaden samt kunna 
kommunicera företagets resultat. Man vill alltså erhålla information till problemlösning från 
många olika ledningar och chefer (Burrit & Schaltegger 2010). 
 
Schaltegger och Burritt (2010) har i en annan artikel kunnat komma fram till sex olika 
anledningar som kan få chefer att etablera ett redovisningssystem, vilket tillför information 
för ett företags åtgärder för hållbarhetsfrågor. Dessa anledningar är att ledningen vill signalera 
oro och samla in data för att kunna kommunicera och rapportera ändamål istället för att 
faktiskt förbättra hållbarhetsarbetet. Den andra anledningen är imitation och industriella tryck 
som är en förklaring av ledningsaktiviteter och kan också ses som en motivation för ledning 
att prata och hantera hållbarhetsredovisning. Man vill utveckla industriellt rykte och 
handlingsfrihet. Det tredje skälet är tryck från lagstiftning och intressenter. Det fjärde är 
självreglering som innebär att ett företag begränsar sina åtgärder genom frivilliga aktiviteter 
eller engagera sig till vissa icke-marknadsåtgärder exempelvis genom att offentliggöra 
miljöinformation. Resterande anledningar är företagsansvar och etiska skäl samt hantering av 
affärsmässiga argumenten för hållbarhet (Schaltegger & Burritt 2010). 
 
Fler faktorer som kan påverka delgivningen av offentlig information kan vara regering, 
konkurrens samt konsumenter för att bara nämna några faktorer. Ett exempel Cowen, Ferreri 
och Parker (1987) nämner, är att ett företag som existerar inom konsumentinriktade branscher 
kan påverkas mer av offentliggörande av deras sociala ansvar då konsumenter kommer att 
påverka försäljningen. Om företagets sociala ansvar inte förefaller konsumenten finns det en 
stor möjlighet att konsumenterna väljer ett annat företags produkter istället. Verrecchia (1983) 
talar för att företag som befinner sig i väldigt konkurrenskraftiga branscher tenderar att anse 
att det finns en viss koppling mellan offentliggörande av information och ett ökande av 
konkurrenter. Medan andra företag som befinner sig i mindre konkurrenskraftiga branscher 
inte ser någon koppling mellan kostnader och att offentliggöra information (Verrecchia 1983). 
Cowen, Ferreri och Parker (1987) menar att i vissa fall när det handlar om miljöfrågor och 
produktsäkerhetsfrågor kan regeringens tryck påverka mer inom vissa branscher. Med denna 
anledning kommer företaget att försöka förbättra sin image genom att offentliggöra 
information om det sociala ansvar som de tar. 
 

3.4.2 Kategorisering av företagens motivationer 
Triple bottom line är ett begrepp som syftar på att hållbarhet kan uppnås genom att ett företag 
tar hänsyn till ekonomiskt välstånd, miljökvalitet och social rättvisa (Jeurissen 2000; Doloi 
2012). Kategorierna ekonomi, miljö och det sociala är kopplade till varandra, beroende av 
varandra men kan även befinna sig i en konflikt (Jeurissen 2000). En väldigt bra prestation 
inom miljö innebär inte att det kommer leda till att företaget tar ett sämre socialt ansvar. Ett 
bra ekonomiskt resultat innebär inte heller att man har lyckats med miljöaspekten utan man 
kan fortfarande bidra till miljöförstöring (Sherman 2012). Ett enda beslut kommer inte att leda 
till endast ekonomisk vinst utan det kommer även innebära en påverkan på miljön och 
samhället (Doloi 2012). Företagen ska alltså inte fokusera på att gynna aktieägarna till deras 
fördel utan man ska utgå från att kunna samordna intressenternas intressen och kunna 
balansera mellan ekonomiskprestanda, social och miljöprestanda (Doloi 2012).  
 
Vidare kan även hållbarhetsredovisningar delas upp i olika indikatorer inom ekonomisk, miljö 
och det sociala (Toppinen & Korhonen‐Kurki 2013; Lamprinidi & Kubo 2008). Som tidigare 
nämnts i första kapitlet förekommer GRI riktlinjerna som förhåller sig till dessa kategorier. 
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Användningen av GRIs riktlinjer ska leda till ett avslöjande av företagens sociala 
ansvarsområden (Marimon et al. 2012). Ramverkets viktigaste områden är ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt ansvar, mänskliga rättigheter, arbetspraxis samt produktsäkerhet 
(Toppinen & Korhonen‐Kurki 2013). GRI består av olika redovisningsprinciper som hjälper 
rapporten att få en definition, ge den kvalitet och en gräns. Dessa är öppenhet, delaktighet, 
granskning, tydlighet, fullständighet, relevans, hållbarhetssammanhang, noggrannhet, 
neutralitet, jämförbarhet och aktualitet (Toppinen & Korhonen‐Kurki 2013). 
 

3.4.2.1 Ekonomi, Miljö och Social 
På grund av en ökad konkurrens har företagen inte en lika lång livslängd som förr, trots detta 
har företagen lyckats uppnå långsiktig tillväxt. För att kunna uppnå tillväxt har företag varit 
tvungna till att hänga med i utvecklingen och kunna anpassa sig (Wilson 2015). Om ett 
företag kommer fram med en ny och framgångsrik metod så måste andra företag antingen 
imitera eller komma fram med strategier som gör dem bättre än det framgångsrika företaget 
(Wilson 2015). Ett företag som är duktiga på att ta till sig, lära sig och förändra sina strategier 
kan påverka förändring av den ekonomiska miljön samt miljön utanför företaget (Wilson 
2015) 
 
Under mitten av 1990-talet kom klagomål om att företagen redovisar alldeles för lite om deras 
miljöprestationer (Burrit 2012). Detta ledde till att företagen började redovisa mer om deras 
prestationer inom miljöperspektivet i form av volym, kategorier samt kvalitet (Burrit 2012). 
Resultaten blev dock inte som räknat utan företagen redovisade mest för att verka bra utåt 
men fortsatte sin verksamhet som vanligt (Burrit 2012). Med tiden växte en oro bland annat 
för koldioxidutsläpp, vattenminskning samt att den biologiska mångfaldens minskning (Burrit 
2012). 
 
Ett företags intressenter och kunder har ett ökat intresse av etiska och miljömässiga frågor 
vilket påverkar deras köpbeslut. Enligt Wilson (2015) kan inte företag ensamma lösa de 
hållbarhetsfrågor som världen står inför. Därmed behövs det att intressenter deltar också. 
Wilson (2015) refererar till Durieu (2003) och menar att företag endast kan påverka 
produktionsprocessen, konsumtionsmönster och kan trycka på producenter för att kunna 
erbjuda mer hållbara konsumtionsval (Wilson 2015). 
 

3.4.3 Branschforskning 
Cowen, Ferreri och Parker (1987) har funnit att upplysningar och information om företagets 
sociala ansvar ter sig se olika ut beroende på vilken branschtillhörighet man har och är en 
viktig punkt att ta hänsyn till. Vidare menar de att all typ av information inte alltid är relevant 
för alla typer av branscher (Cowen, Ferreri och Parker 1987). Detta styrks av Kilian och 
Hennings (2014) som menar att det förekommer skillnader mellan vilka kategorier företag 
väljer att använda sig av i sina redovisningar, beroende på vilken bransch företaget befinner 
sig i. Guthrie, Cuganesan och Ward (2008) menar vidare att sociala och miljömässiga 
effekterna kan variera från bransch till bransch. 
 
Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) kom i sin studie, där man jämförde ett antal 
företag, fram till att företag inom bil-, kemiska-, bygg-. transport- och logistik branschen ger 
ut mer information om miljöfrågor. De är en stor faktor till föroreningen (Gamerschlag, 
Möller & Verbeeten 2011). Ett företag som står för mycket förorening kan bevakas av 
exempelvis miljögrupper. Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) fann även att företag 
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inom konsumentbranscher tenderar att ge ut mer information inom alla kategorier sett till 
ekonomi, miljö och det sociala. Konsumentbranscher står oftast inför en position där de är 
offentliga inför allmänheten, de flesta säljer sina produkter till konsumenter. 
Konsumentbranscher bevakas noga av olika intressentgrupper så som konsumentgrupper och 
på så vis kommer tryck utifrån (Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011). Kilian & Hennings 
(2014) kommer vidare fram till att kontroversiella branscher och företag som erbjuder 
kontroversiella produkter eller tjänster tenderar att ge mer information om CSR relaterade 
aktiviteter när man jämför med andra branscher. De väljer att redovisa om det som de 
påverkar mest för att möta intressenternas behov, i detta fall angående kategorin miljö (Kilian 
& Hennings 2014). Anledningen till detta är att deras produkter eller själva produktprocessen 
kan ha en större påverkan på miljön än andra företags produkter (Kilian & Hennings 2014).  
 
I och med att textilbranschen uppnått större framgång och vuxit har branschen fått större 
uppmärksamhet vad gäller deras ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter (Kozlowski, 
Searcy & Bardecki 2015). Kamal och Deegan (2013) kom fram till att de områden som fick 
störst uppmärksamhet inom textilbranschen var bolagsstyrningen och efter det fick området 
arbetspraktik störst uppmärksamhet. Stor uppmärksamhet fick även områdena mänskliga 
rättigheter och miljö men inte i lika stor grad. Detta fann Kamal och Deegan (2013) intressant. 
De menar att textilbranschen på så vis syftar till att bolagsstyrningen är mest relevant för 
deras olika intressenter än andra områden, vilket det inte borde vara. Kamal & Deegan (2013) 
menar att det finns områden så som barnarbete, kvinnors rättigheter och säkerhet som borde få 
mer uppmärksamhet och därmed borde mänskliga rättigheter och arbetspraktik fått det största 
utrymmet. Minst redovisat var området samhället (Kamal & Deegan 2013). I en annan studie 
gjord av Woo och Jin (2016) fann man att textilbranschen valde att redovisa utförligt för deras 
övervakningar av lämpliga arbetsförhållanden i fabriker och barnarbete genom 
uppförandekoder vilket kan vara motsägande till det Kamal & Deegan (2013) kom fram till. 
Sett till det miljömässiga området fann Woo och Jin (2016) att företagen främst redovisade 
för deras energy- och vattenförbrukning, återvinning samt användningen av hållbara 
naturresurser exempelvis ekologiskt bomull (Woo & Jin 2016).  
 
Guthrie, Cuganesan och Ward (2008) som gjort en studie över livsmedels- och 
dryckesbranschen fann att utlämnandet av information av förpackningshantering gjordes till 
störst del. Detta är dock inte förvånande då förpackningen av varor anses vara en stor och 
utmanande faktor. Inom livsmedelsbranschen har företag, med hjälp av olika strategier, 
försökt förbättra miljöeffekterna som kan uppstå av deras förpackningar (Guthrie, Cuganesan 
& Ward 2008). Livsmedelsbranschen valde att ge ut information som rör produktsäkerhet och 
kvalitetskontroller över livsmedelssäkerhet (Guthrie, Cuganesan & Ward 2008). 
Anledningarna till att information angående produktansvar är relevant att redovisa för kan 
vara för att själva produkterna kan leda till sjukdomar. En vidare anledning kan vara 
livsstilsförändringar som uppstår hos konsumenter, vilket gör att efterfrågan ser annorlunda ut 
då de söker olika alternativ som kan passa deras livsstil. Även kundernas hälsa och säkerhet 
fick en stor prioritering vid undersökningen av vad livsmedelsbranschen gav ut för 
information. Anledningen till detta kan bero på att människor idag har problem med övervikt 
vilket leder till hälsoproblem för människor. Livsmedelsbranschen påverkas av detta genom 
att de måste producera mer hälsosamma produkter men även att de måste ge ut bättre 
näringsmärkning på deras livsmedelsförpackningar (Guthrie, Cuganesan & Ward 2008).  
     
Barako och Brown (2008) kunde i sin studie av banksektorn komma fram till att banker 
redovisar ytterst lite information angående den sociala kategorin. Väldigt lite information 
gavs ut som var relaterat till rekrytering, anställning av särskilda grupper sett till exempelvis 
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funktionshindrade, stöd till pension för anställda, anställdas produktivitet och omsättning 
(Barako & Brown 2008). Att företag inom finansbranschen tenderar att ge ut för lite 
information angående de sociala frågorna anses inte korrekt (Gamerschlag, Möller & 
Verbeeten 2011; Carnevale, Mazzuca & Venturini 2012).  Det är förvånande att exempelvis 
information angående anställda ges ut i mindre omfattning, deras anställda borde ses som en 
av deras viktigaste tillgångar (Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011; Barako & Brown 
2008). Branschen har även en stor påverkan på samhället genom en förmedlande roll 
(Carnevale, Mazzuca & Venturini 2012). Slutligen kommer Gamerschlag, Möller och 
Verbeeten (2011) även fram till att finansbranschen ger ut mindre information angående 
miljö. En anledning till att mindre information angående miljö förekommer kan bero på att de 
har en lägre miljöpåverkan (Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2011). Banker har dock en 
tendens att vara försiktiga med att hantera de direkta och indirekta riskerna som uppstår vid 
utlåning till företag som kan vara utsatta för miljö och sociala problem (Carnevale, Mazzuca 
& Venturini 2012).  
 
En studie som gjordes av Hossain, Hecimovic och Lema (2015) inom telekombranschen fann 
att företag rapporterade social och miljömässig information i sina årsredovisningar och att det 
i sin tur även fanns en ökad trend inom detta. Anledningen till detta var att företaget vill 
förbättra sin kommunikation med dess intressenter. En annan anledning var att de vill få 
konkurrensfördelar (Hossain, Hecimovic & Lema 2015).  
 
Hossain, Hecimovic och Lema (2015) visar på att ett företag som riktar sig för att nå en högre 
standard av socialt och miljömässigt ansvar leder till positiva effekter. Kunderna kommer att 
ha mer förtroende till produkterna och företagets image kan på så vis öka. Enligt studien 
införde Bangladesh arbetsrättslagar vilket visade en ökning av offentlig information av sociala 
och miljömässiga aspekter. Detta anses enligt studien bero på att företagen ville få en ökad 
legitimitet genom att uppfylla de sociala förväntningarna samt framstå som legitima genom 
att visa att de följer landets lagar och regler vad gäller arbetsrätt (Hossain, Hecimovic & Lema 
2015). Resultaten i denna studie visar på att dessa företag kommer handla utefter vad 
samhället anser vara legitimt och sedan rapportera för det för att göra företagets image 
starkare. Alla företag i studien hade exempelvis valt att redovisa för kundservice. 
Anledningen till detta anses bero på att telekommarknaden är konkurrenskraftig och 
kundservice anses därmed vara en stark faktor till överlevnad (Hossain, Hecimovic & Lema 
2015). 
 
Enligt Hossain, Hecimovic och Lema (2015) har elförbrukningen ökat på grund av att 
telekombranschen befunnit sig i en snabb tillväxtfas. Företagen väljer därmed att redovisa för 
deras miljöinsatser då de förstått innebörden av de negativa miljöeffekter deras produkter 
bidrar till. Detta är ett sätt för företagen att kunna säkra sin legitimitet (Hossain, Hecimovic & 
Lema 2015). Samhällsengagemang är något som stått i centrum för företagen i Hossain, 
Hecimovic och Lemas (2015) studie då de velat stärka sin externa legitimitet. De har valt att 
redovisa samhällsengagemang i form av donationer till människor som drabbats av 
naturkatastrofer, bidra till utbildning och hälsa samt genom bidrag till vattenreningsverk i 
missgynnade byar bland annat (Hossain, Hecimovic & Lema 2015). 
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4 Empiri 
 
Kapitel fyra är ett empirikapitel. Vi kommer i detta kapitel gå igenom vad de olika företagen 
väljer att redovisa för information i deras årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Detta i 
förhållande till vårt kodningsschema. Informationen som ges av vår kodning kommer att vara 
grunden till studien och analysen, för att se vad det finns för skillnader mellan branschernas 
ansvarstagande inom hållbarhet idag. Vi har valt att redovisa empirin genom tematisering 
med hjälp av kategorierna ekonomi, miljö och socialt. Slutligen kommer en sammanställning 
av branscherna.  
 
 

4.1 Textilbranschen 
Textilföretagen vi har valt att ha med i studien är KappAhl, Lindex och Gina Tricot. Ett 
fullständigt kodningsschema över textilbranschen finns i bilaga 2. 
 

4.1.1 KAPPAHL 
KappAhl är en modekedja vars vision är att vara en betydande modekedja i norra Europa 
(KappAhl 2014/2015, s. 42). KappAhls affärsidé går ut på att de vill erbjuda ett prisvärt mode 
till kvinnan mitt i livet oavsett storlek eller kroppsfigur (KappAhl 2014/2015, s. 42). KappAhl 
har sammantaget 167 butiker i Sverige med 1417 anställda (KappAhl 2014/2015, s. 43). 
KappAhls omsättning var 2014/2015 2 516 MNSEK (KappAhl 2014/2015, s. 43). KappAhl 
har valt att redovisa hållbarhet integrerat med deras finansiella information i en stor rapport 
uppdelat i två delar.  
 

4.1.1.1 Ekonomi 
KappAhl presenterar sina ekonomiska prestationer och ekonomiska effekter utförligt. Ett 
exempel på deras ekonomiska prestationer och effekter är att KappAhl inte nått sina mål i 
försäljningen vilket är ett resultat av att KappAhl har dragit ner på antalet butiker (KappAhl 
2014/2015, s. 12). Aspekten integrering av hållbarhet i affärsmodellen redovisas också 
utförligt i rapporten. KappAhls affärsidé är att ha ett särskilt öga mot kvinnan mitt i livet men 
i texten poängteras att klimatfrågan är viktig och kvinnan mitt i livet vill känna att hon bidrar 
genom återvinning och smartare tvättning (KappAhl 2014/2015, s. 8). Något om KappAhls 
upphandlingspraxis benämns inte i deras rapport. 
 

4.1.1.2 Miljö  
I KappAhls rapport redovisas aspekterna utsläpp, energi, material och återvinning utförligt. 
Även aspekterna transport, övergripande, utvärdering av leverantörer, kundernas 
klimatpåverkan, produkter och tjänster samt butiker och kontor berörs utförligt i 
rapporten.  KappAhl skriver om olika former av utsläpp i sin rapport, där de tar upp både 
koldioxidutsläpp och utsläpp relaterat till farliga kemikalier.  
 

Under året har vi förbjudit ytterligare åtta kemikalier i våra produkter. 
Hit hör bland annat Bensotriazol och Cadmium fluride. Detta framgår 
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av vår Test and Manufacturing Guide, som är vårt viktigaste styrmedel 
när det gäller kemikalieanvändning.  
 

(KappAhl 2014/2015, s. 28) 
 
Inom kategorin miljö berördes vatten och avfall något mindre utförligt medan ingen vikt lades 
på den biologiska mångfalden och djur, produkter och tjänster, välgörenhet och 
klimatkompensation, överträdelser eller klagomålsmekanismen i KappAhls rapport.  
 

4.1.1.3 Social  
Inom den sociala kategorin redovisade KappAhl aspekterna anställning, träning och 
utbildning, mångfald och jämställdhet samt utvärdering av leverantörer utförligt sett till 
underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Mindre utförligt redovisades hälsa 
och säkerhet i rapporten. Anställning och ledningsrelationer, lika lön för män och kvinnor, 
överträdelser och klagomålsmekanism vad gäller anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
berördes inte i deras rapporter.   
 
Inom mänskliga rättigheter berörs aspekterna investeringar, icke-diskriminering, 
föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, säkerhetsrutiner, utvärdering av leverantörer 
utförligt. Även aspekten barnarbete redovisas utförligt i rapporten där man påvisar att man har 
nolltolerans mot barnarbete (KappAhl 2014/2015, s. 24).  
 

KappAhl har nolltolerans när det gäller barnarbete [...]. Vi uppmanar 
leverantörern att upprätta och tillämpa policy och rutiner för att 
säkerställa att barn inte anställs i deras egen verksamhet eller hos 
underleverantörer och hur viktigt det är att kontrollera den 
arbetssökandes ålder. Vi har en tydlig plan för hur vi ska agera om 
barnarbete påträffas. Den innebär att vi agerar för bästa möjliga 
lösning till dess att laglig ålder för arbete uppnåtts. I år identifierade vi 
ett fall, i Kina. En underårig flicka arbetade under ett sommarlov. När 
vi upptäckte detta fick hon sluta, men erhöll lagenlig minimilön till 
dess att skolan började. 

 
(KappAhl 2014/2015, s. 24)  

 
Välgörenhet inom underkategorin mänskliga rättigheter bara nämns i rapporten och redovisas 
inte mer utförligt medan aspekten klagomålsmekanism inte tas upp i rapporten.  
 
Inom underkategorin samhälle redovisas flera aspekter utförligt i rapporten. Dessa är lokalt 
samhälle, anti-korruption, Public policy, välgörenhet, intressentdialog och transparens. 
Mindre redovisat i rapporten var aspekten anti-konkurrensbeteende. I rapporten var 
aspekterna överträdelser och klagomålsmekanism inte upptaget.  
 
Inom underkategorin produktansvar rapporteras det om kundernas säkerhet och hälsa, 
marknadskommunikation och produkttester utförligt. Inget angående KappAhls produkt och 
tjänstemärkning, kundintegritet och sekretess samt överträdelser berördes i rapporten.  
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4.1.2 LINDEX 
Lindex är ett modebolag som säljer dam- och barnkläder, accessoarer samt kosmetika. Lindex 
har totalt 211 butiker i Sverige med 1 464 anställda (Lindex 2014, s. 2; Lindex 2014, s. 12). 
Lindex omsättning år 2014 uppgick till 3 290 MNSEK (Lindex 2014, s. 2). Lindex har valt att 
använda sig av två separata rapporter vad gäller hållbarhet och finansiell information. Lindex 
hållbarhetrapport är utgiven på engelska.  

4.1.2.1 Ekonomi 
I Lindexs rapporter rapporteras deras ekonomiska prestationer och effekter utförligt. Aspekten 
integrering av hållbarhet i affärsmodellen redovisas också utförligt i rapporterna. Lindex 
ambition är att vara ett av de mest hållbara företagen inom branschen (Lindex 2014, s. 3)  
 

Our ambition is that Lindex will be recognized as a leading fashion 
retailer, known as one of the most sustainable, open and trusted 
companies in the industry. 

 
(Lindex 2014, s. 3) 

 
Lindex tar inte upp något om deras upphandlingspraxis i rapporterna. 
 

4.1.2.2 Miljö  
I Lindex rapporter redovisas en helhetsbild över det ansvar de tar för miljö och hur deras 
produktion påverkar miljön. De nämner i en övergripande bild att deras långsiktiga ambition 
är att minimera miljöpåverkan i alla delar av deras design och i produktionskedjan. Det som 
berörs utförligt i Lindexs rapporter kopplat till miljö är material, energi, vatten, utsläpp, 
överträdelser, produkter och tjänster. Även transport, utvärdering av leverantörernas 
mänskliga rättigheter, kundernas klimatpåverkan, återvinning samt butiker och kontor 
redovisas utförligt. Biologisk mångfald och djur är något som Lindex redovisar utförligt till 
exempel genom att visa att de inte använder sig av äkta päls och läder (Lindex 2014, s. 33) 
 

We do not sell banned products. Our supplier requirements ban certain 
practices from our own brand products such as [...]., and set standards 
for animal rights, including angora and merino wool, leather and fur, 
feathers and down, cotton and chemicals. For example based on the 
new information about angora wool breeding and public discussion on 
angora wool that started in late 2013, we immediately stopped 
purchasing angora wool. Real fur products are not included in our 
range. 

 
       (Lindex 2014, s. 18) 

 
Företaget la mindre vikt på Lindexs avfall då de inte redovisade utförligt för detta i 
rapporterna. Aspekten välgörenhet och klimatkompensation samt klagomålsmekanism inom 
miljö berördes inte alls i rapporterna.  
 

4.1.2.3 Social 
Inom den sociala kategorin sett till underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
berördes aspekterna anställning, anställning och ledningsrelationer, hälsa och säkerhet, 
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träning och utbildning, mångfald och jämställdhet samt utvärdering av leverantörers 
arbetsförhållanden utförligt. Det som inte alls berördes i texterna var lika löner för män och 
kvinnor, klagomålsmekanismen och överträdelser.  
 
Inom underkategorin mänskliga rättigheter redovisas aspekterna investeringar, 
säkerhetsrutiner, barnarbete, utvärdering av leverantörers mänskliga rättigheter och 
välgörenhet utförligt i Lindex rapporter. Mindre vikt valdes att läggas på föreningsfrihet och 
kollektiva förhandlingar samt icke-diskriminering. Aspekten klagomålsmekanism för 
mänskliga rättigheter berördes inte i rapporterna.  
 
Inom underkategorin samhälle rapporterar Lindex utförligt om aspekterna anti-korruption, 
anti-konkurrensbeteende, välgörenhet, intressentdialog och transparens. Mindre omnämnt i 
rapporterna var aspekterna public policy och överträdelser inom samhälle. Lindex 
rapporterade inget om aspekterna lokala samhället och klagomålsmekanism för konsekvenser 
för samhället. 
 
Inom området produktansvar väljer Lindex att utförligt redovisa om kundernas hälsa och 
säkerhet, kundintegritet och sekretess, överträdelser, produkttester och 
marknadskommunikation. 
 

Our marketing communication is carried out according to the 
Consolidated ICC Code on Advertising and Marketing 
Communication Practice. Our Marketing Communication Practice 
does not involve misleading practices, such as false or deceptive 
messages, or leaving out important information. Our marketing is 
never inappropriate or offensive [...]. Feedback is always listened to 
and adjustments are made when needed. While most feedback on 
marketing is positive, at Lindex, the critique has touched for example 
the choice of models and gender perspective on kids’ clothes. Our 
brand strategy and marketing guidelines cover images, copying, choice 
of models, retouch management etc. as well as social media guidelines. 

 
(Lindex 2014, s. 17) 

 
I Lindexs rapporter rapporteras inget angående produkt och tjänstemärkning.  
 

4.1.3 GINA TRICOT 
Gina Tricot är ett modeföretag vars och affärsidé är att sälja kläder, smycken, accessoarer och 
kosmetika till kvinnor (Gina Tricot 2014, s. 2). Gina Tricot har sammantaget 89 butiker i 
Sverige (Gina Tricot 2014, s. 6) med 564 anställda (Gina Tricot 2014, s. 14). Deras 
omsättning i Sverige är 1 047 MNSEK (Gina Tricot 2014 s. 13). Gina Tricot har valt att ge ut 
två rapporter för redovisning av hållbarhet och finansiell information.  
 

4.1.3.1 Ekonomi 
I Gina Tricots rapporter redovisar man för bolagets ekonomiska prestationer och ekonomiska 
effekter utförligt. Även integrering av hållbarhet i affärsmodell berörs utförligt. Gina Tricot 
väljer att inte beröra aspekten upphandlingspraxis i rapporterna.  
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4.1.3.2 Miljö  
Gina Tricot väljer att redovisa angående aspekterna energi, återvinning, transport, utsläpp och 
vatten utförligt. Utförlig redovisning gjordes även av aspekterna utvärdering av leverantörer 
utifrån miljö, biologisk mångfald och djur, butiker och kontor, kundernas klimatpåverkan och 
material.  
 

Alla textila material har en miljöpåverkan, så vilka material som kan 
anses hållbara är för oss en samlad bedömning, där vi tar hänsyn till 
hur naturliga system påverkas, hur tillverkningsprocessen går till i 
termer av vatten, kemikalier och energi och hur materialet uppför sig 
när det används och om det går att återanvända. ”De material vi idag 
bedömer som hållbara är ekologisk bomull, Better Cotton, alla 
återvunna material och vissa innovativa material som exempelvis 
Tencel och ProViscose”, säger Marcus Bergman. ”För att vi ska uppnå 
våra mål för framtiden måste vi dock få tillgång till fler innovativa 
material och vi hoppas mycket på den svenska forskningen på 
området.”    

 
(Gina Tricot 2014, s. 17) 

  
Mindre utförligt redovisades aspekterna avfall, produkter och tjänster samt om den 
övergripande helhetsbilden i rapporterna. Gina Tricot valde att inte beröra överträdelser, 
välgörenhet och klimat kompensation samt klagomålsmekanismen i rapporterna.  
 

4.1.3.3 Social  
Inom den sociala kategorin sett till anställningsförhållanden och arbetsvillkor redovisades 
anställning, träning och utbildning samt utvärdering av leverantörers arbetsförhållanden 
utförligt. Ett område som berördes mindre utförligt var aspekten hälsa och säkerhet. Ingenting 
skrevs om relationen mellan anställda och ledning, mångfald och jämställdhet, lika lön för 
män och kvinnor, överträdelser eller klagomålsmekanismen för arbetspraktik.  
 
Inom underkategorin mänskliga rättigheter redovisades aspekterna välgörenhet och 
utvärderingen av leverantörernas mänskliga rättigheter utförligt i Gina Tricots rapporter.  
 

Gina Tricots uppförandekod är grunden till alla våra 
leverantörsrelationer. Den är gemensam för alla medlemmar i Business 
Social Compliance Initiative (BSCI), där Gina Tricot är medlem sedan 
2008. Uppförandekoden är de samlade krav som Gina Tricot ställer på 
leverantörerna och som de måste godkänna för att kunna producera 
varor till företaget. Uppförandekoden bygger på internationella 
konventioner, som exempelvis FN:s Allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, Barnrättsprinciperna för företag, FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s 
riktlinjer, FN Global Compact samt konventioner och 
rekommendationer från Internationella arbetsorganisationen (ILO) som 
är relevanta för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan.  

 
(Gina Tricot 2014, s. 26) 
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Mindre redovisat var barnarbete och föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Inget nämns 
eller redovisas om aspekterna investeringar, icke-diskriminering, säkerhetsrutiner och 
klagomålsmekanismen för mänskliga rättigheter i rapporterna.  
 
Inom underkategorin samhälle valde Gina Tricot att utförligt redovisa om det lokala 
samhället, intressentdialogen och aspekten transparens. Mindre utförligt redovisat var 
aspekterna anti-konkurrensbeteende och välgörenhet medan aspekterna anti-korruption, 
public policy, överträdelser och klagomålsmekanismen inte berördes alls.  
 
Vad gäller Gina Tricots produktansvar redovisades aspekterna kundernas hälsa och säkerhet 
samt produkttester utförligt. Medan övriga aspekter inom produktansvar så som produkt och 
tjänstemärkning, marknadskommunikation, kundintegritet och sekretess samt överträdelser 
inte berördes i rapporterna. 
 

4.2 Livsmedelsbranschen 
Inom livsmedelsbranschen har vi valt att använda oss av företagen Lidl, Coop och ICA. Ett 
fullständigt kodningsschema över livsmedelsbranschen finns i bilaga 3. 
 

4.2.1 LIDL 
Lidl är ett dagligvaruhandelsföretag vars affärsidé är att arbeta hållbart och långsiktigt för att 
erbjuda varor av högsta kvalitet, till bästa pris (Lidl 2014/2015, s. 3). År 2014/2015 hade dem 
169 butiker runt om i Sverige och 3200 medarbetare (Lidl 2014/2015, s. 6). Lidls omsättning 
uppgick till 7.9 MDSEK 2014/2015 (Lidl 2014/2015, s. 6). Lidl har valt att ge sin information 
om deras hållbarhetsarbete och den finansiella informationen i två separata rapporter. 
 

4.2.1.1 Ekonomi 
I Lidls rapporter redovisas information om de ekonomiska prestationerna och ekonomiska 
effekterna utförligt. De ekonomiska effekterna kopplas både till hållbara resonemang och 
ekonomiska situationer. Lidl väljer att även benämna och redovisa utförligt angående 
implementeringen av hållbarhet i affärsmodellen.   
 

Vi vill erbjuda våra kunder varor av högsta kvalitet till bästa pris. Med 
kvalitet menar vi både god och säker mat och vårt arbete med att bidra 
till en hållbar utveckling för människa och miljö. 
 

(Lidl 2014/2015, s. 3) 
 
Upphandlingspraxis berörs inte i rapporterna.  
 

4.2.1.2 Miljö  
Lidl väljer att i sina rapporter beröra en övergripande helhetsbild över deras miljöpåverkan i 
organisation. De aspekter som de valde att utförligt redovisa var energi, transport, avfall, 
återvinning, produkter och tjänster, biologisk mångfald och djur, butiker och kontor samt 
utsläpp.  
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För att markant reducera Lidl Sveriges utsläpp av koldioxid är all el 
som förbrukas inom verksamheten från förnybara energikällor sedan 
den 1 janurai 2014. Det innebär att vi numera inte har några CO2-
utsläpp relaterade till vår energiförbrukning.  

 
(Lidl 2014/2015, s. 28) 

 
Något mindre utförligt redovisade Lidl angående aspekterna vatten och utvärdering av 
leverantörerna utifrån en miljöaspekt. Lidls rapporter uteslöt aspekterna material, 
överträdelser, klagomålsmekanismen, välgörenhet och klimatkompensation, påverkan på 
kundernas användning. 
 

4.2.1.3 Social  
Inom den sociala kategorin redovisade Lidl mer utförligt angående aspekterna anställning, 
hälsa och säkerhet, träning och utbildning samt mångfald och jämställdhet sett till 
anställningsförhållanden och arbetsvillkor. De aspekter som berörs mindre utförligt i 
rapporterna är lika löner för män och kvinnor, utvärdering av leverantörers arbetsförhållanden 
och överträdelser. Lidl redovisar inget angående deras relationer mellan anställda och ledning 
och klagomålsmekanismen för arbetspraktik. 
 
Inom underkategorin mänskliga rättigheter redovisade Lidl utförligt aspekterna icke-
diskriminering och säkerhetsrutiner. Något som berördes mindre var utvärdering av 
leverantörernas mänskliga rättigheter, föreningsfrihet och kollektivavtal och barnarbete som 
endast togs upp genom BSCI samarbetet. I Lidls rapporter redovisades inget angående 
investeringar, klagomålsmekanism och välgörenhet inom mänskliga rättigheter.    
 
Lidl redogör utförligt i sina rapporter angående aspekterna lokalt samhälle, anti-korruption, 
klagomålsmekanismer för konsekvenser för samhället, intressentdialogen och public policy. 
 

De ska få högsta kvalitet till bästa pris. Vi lämnar en alltid-nöjd-
kundgaranti på alla våra varor. I det fall kunden inte är nöjd, oavsett 
anledning, ger vi pengarna tillbaka mot kvitto inom 30 dagar från 
köpet.  

 
(Lidl 2014/2015, s. 14)  

 
Aspekter som berördes mindre var överträdelser, välgörenhet och transparens.  Den aspekt 
som Lidl inte berörde i sina rapporter var anti-konkurrensbeteende. 
 
Underkategorin produktansvar berördes genom en utförlig redovisning av aspekterna 
kundernas hälsa och säkerhet, produkttester samt produkt och tjänstemärkning. 
Produktmärkningen var både i fokus utifrån de andra aspekterna som exempelvis mänskliga 
rättigheter fairtrade-märkningen och för kundens säkerhet så som innehållsförteckning. 
Mindre berört i rapporterna var Lidls marknadskommunikation och överträdelser. Något om 
kundintegritet och sekretess fanns inte med i Lidls rapporter. 
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4.2.2 COOP 
Det kooperativa förbundet (KF) är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som 
kärnverksamhet varav Coop är en del av KF-koncernen (Kooperativa förbundet 2014, s. 22). 
Coop Sverige är ett renodlat dagligvarubolag (Kooperativa förbundet 2014, s. 5). Deras 
affärsidé är att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt för 
dessa att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö 
(Kooperativa förbundet 2014, s. 22). Coop har 665 butiker runt om i landet med 10 944 
anställda (Kooperativa förbundet 2014, s. 5; Kooperativa förbundet 2014, s. 14). Coops 
omsättning låg på 34 161 MNSEK (Kooperativa förbundet 2014, s. 43). KF använder sig av 
en integrerad hållbarhetsredovisning. 
 

4.2.2.1 Ekonomi 
I Coops redovisning presenterar deras ekonomiska prestationer och situation utförligt flertalet 
gånger, då de exempelvis tar upp hur de ekonomiska effekterna påverkat organisationen under 
det gångna året.  
 

Coops försäljningsandel av ekologiska varor uppgick under 2014 till 
7,7 procent. Det är en omsättningsökning med 40 procent jämfört med 
2013. Coop fasade dessutom ut burhönsäggen under 2014.  
 

(Kooperativa förbundet 2014, s.3) 
 
I rapporten redovisas även integrering av hållbarhet i affärsmodellen. Något om deras 
upphandlingspraxis behandlas inte i redovisningen. 
 

4.2.2.2 Miljö 
Coop redogör utförligt i sin rapport för aspekten energi och hur stor deras förbrukning är. 
Andra aspekter som redovisades utförligt var transport, utsläpp, avfall, kontor och butiker 
samt återvinning. Coop berör även aspekten biologisk mångfald och djur ingående framför 
allt med hänsyn till hönsen. 
 

Kedjan Coop Konsum slutade sälja burhöns- ägg redan 2002 och sedan 
dess har fler butiker följt efter. Det har tagit tid att fasa in leverantörer 
som kan tillhandahålla ägg från frigående hönor och från årsskiftet 
2014/2015 säljs inga burhönsägg i Coops butiker. 
 

(Kooperativa förbundet 2014, s.8) 
 

Fortsatt utförlig redovisning görs angående produkter och tjänster och hur de påverkar miljön. 
Vidare redovisar Coop ingående en övergripande bild över hur deras företag påverkar miljön. 
Även hur de väljer att bidra genom välgörenhet och klimatkompensation till en förbättrad 
miljö genom att exempelvis plantera träd i olika länder. 
 
Coop valde i sin rapport att mindre utförligt redovisa om aspekterna överträdelser, 
utvärderingar av deras leverantörer inom miljö samt material där de tog upp miljöpåverkan av 
deras bärkassar kort. De aspekter de valde att inte redovisa någonting om var vatten, 
kundernas klimatpåverkan och klagomålsmekanismer. 
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4.2.2.3 Social  
Coop redovisar ingående angående aspekterna anställning, hälsa och säkerhet, träning och 
utbildning, relationen mellan anställda och ledning samt mångfald och jämställdhet sett till 
aspekten anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Mindre utförligt redovisat var aspekten 
överträdelser. De aspekter som inte berördes i den integrerade rapporten var lika lön för män 
och kvinnor, utvärdering av leverantörers arbetspraktik och klagomålsmekanism för 
arbetspraktik. 
 
Inom mänskliga rättigheter rapporterade man utförligt om Coops säkerhetsrutiner och 
välgörenhet. Mindre ingående redovisat i rapporten var det angående aspekterna 
föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar samt utvärdering av leverantörers mänskliga 
rättigheter som endast berördes i samband med samarbetet med BSCI. Det som inte berördes i 
den integrerade rapporten var investeringar, icke diskriminering, barnarbete och 
klagomålsmekanism för mänskliga rättigheter. 
 
I rapporten redovisades det ingående inom underkategorin samhället angående aspekterna det 
lokala samhället, anti konkurrensbeteende, välgörenhet och Coops intressentdialog.  
 

Butiken är den naturliga platsen för mötet med kunden. Andra viktiga 
kontaktytor är kundtjänst och Facebook, där Coop har omkring 140 
000 följare. Coop Medlemspanel är ett annat viktigt dialogforum. 
Panelen består av omkring 38 000 hushåll. Under 2014 deltog 
medlemspanelen i omkring 70 undersökningar om bland annat nya 
produktkoncept, hållbar konsumtion och kemikalier. Vi gjorde även 
omfattande nöjd-kund-mätningar avseende butikerna. Resultaten 
används i Coops affärs- och butiksutveckling. 

 
(Kooperativa förbundet 2014, s.6) 

 
Mindre utförligt redovisades det angående deras public policy och överträdelser. Anti 
korruption, utvärdering av leverantörers konsekvenser för samhället, klagomålsmekanismen 
för konsekvenser för samhället och transparens var de aspekter som inte berördes i rapporten. 
Inom underkategorin produktansvar redovisades aspekterna kundernas hälsa och säkerhet 
samt produktmärkning utförligt. Mindre utförligt redovisat var aspekterna överträdelser och 
produkttester. Aspekterna kundintegritet och sekretess samt marknadskommunikation 
berördes inte i rapporten. 
 

4.2.3 ICA 
ICA gruppen AB är ett ledande detaljhandelföretag som i huvudsak driver dagligvaruhandel 
men fokus ligger på mat och hälsa (ICA gruppen 2015, s. 1). ICA Sverige är den ledande 
dagligvaruaktören i Sverige (ICA gruppen 2015, s. 1). Visionen går ut på att de vill göra varje 
dag lite enklare. Det övergripande målet är att befästa positionen som ett ledande 
detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa (ICA gruppen 2015, s. 8). ICA Sverige har 
1306 butiker, 8242 anställda och en omsättning på 72 624 mnkr (ICA gruppen 2015, s. 30). 
ICA gruppen AB har valt att redovisa sin information i en integrerad rapport.  
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4.2.3.1 Ekonomi 
I den integrerade rapporten presenterades ICAs ekonomiska prestationer och ekonomiska 
effekter utförligt. Mindre utförligt var integrering av hållbarhet i affärsmodellen där de 
redovisar att de har höjda ambitioner inom hållbarhet. Aspekten upphandlingspraxis berördes 
inte i rapporten vad gäller den ekonomiska kategorin.  
 

4.2.3.2 Miljö  
Sett till miljö kategorin redovisades information ingående en övergripande helhetsbild på 
deras miljöpåverkan. Vidare rapporterades information angående aspekterna energi, vatten, 
utsläpp, utvärdering av leverantörer sett till miljöpåverkan och transport utförligt. Även 
aspekterna avfall och återvinning berördes utförligt i rapporten där dem nämner att dem ger 
bort mat istället för att slänga.  
 

Varje år slängs stora mängder mat i Sverige. För att bidra till att 
minska matsvinnet strävar ICA Gruppen efter att minimera avfall och 
ha en hög återvinningsgrad i lager och butiker [...]. Organisationerna 
får ta emot mat från ICA Gruppens lager som inte kan säljas i 
butikerna på grund av kort datum eller skadad förpackning, trots att 
maten är fullt ätlig. Varorna uppfyller samma grundläggande krav på 
livsmedelssäkerhet som ICA Gruppens övriga produkter. 
 

(ICA gruppen 2015, s. 45) 
 
Mindre utförligt berördes aspekterna biologisk mångfald och djur, produkter och tjänster, 
kundernas klimatpåverkan samt välgörenhet och klimatkompensation. De aspekter som inte 
benämndes i rapporten var material, överträdelser, butiker och kontor samt 
miljöklagomålsmekanismen.  
 

4.2.3.3 Social  
Inom underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor redovisar ICA ingående i 
rapporten angående aspekterna anställning, träning och utbildning av anställda samt mångfald 
och jämställdhet. Mindre berört i rapporten var aspekterna hälsa och säkerhet, relationen 
mellan anställda och ledning samt utvärdering av leverantörernas arbetsförhållanden. Det som 
inte berördes sett till området anställningsförhållanden och arbetsvillkor var aspekterna lika 
lön för män och kvinnor, klagomålsmekanismen för arbetspraktik och överträdelser.  
 
Vad gäller underkategorin mänskliga rättigheter redovisades aspekterna barnarbete, icke-
diskriminering och utvärdering av leverantörernas mänskliga rättigheter. aspekterna 
säkerhetsrutiner, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar samt välgörenhet för mänskliga 
rättigheter berördes mindre utförligt i rapporten. Redovisningen berörde dock inte aspekterna 
investeringar för mänskliga rättigheter eller klagomålsmekanismen för mänskliga rättigheter.  
 
Vad gäller samhälle redovisade ICA mer utförligt angående deras dialog med intressenter, 
anti-korruption, anti-konkurrensbeteende, det lokala samhället, välgörenhet och 
klagomålsmekanismen för konsekvenser för samhället. ICA arbetade bland annat med en 
anonym whiselblow service för anmälning av klagomål.  
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Tydliga strukturer för implementering, hantering och uppföljning har 
också utarbetats, bland annat i form av en extern webbaserad 
visselblåsartjänst. Genom denna kan ICA Gruppens medarbetare 
rapportera anonymt om missförhållanden som upplevs strida mot 
lagar, regler eller ståndpunkterna i ICAs Goda Affärer. Tjänsten 
innehåller också tydliga rutiner och processer för hur anmälda ärenden 
hanteras.  

(ICA gruppen AB 2015, s 25) 
 
Mindre redovisat var ICAs public policys och deras transparens. Inget angående aspekterna 
överträdelser och utvärderingar av leverantörers påverkan på samhället redovisades i 
rapporten. 
 
I ICAs integrerade rapport var aspekterna produktmärkning, produkttester, kundernas hälsa 
och säkerhet sett till produktansvar redovisade utförligt. Mindre utförligt redovisades 
aspekterna marknadskommunikation och överträdelser. Det ICA inte berörde i sin rapport var 
aspekten kundintegritet och sekretess. 
 

4.3 Finansbranschen 
Inom finansbranschen har vi valt att använda oss as Swedbank, SEB och Nordea. Ett 
fullständigt kodningsschema över finansbranschen finns i bilaga 4. 
 

4.3.1 SWEDBANK 
Swedbank är en bank vars vision utgår från att de vill göra det möjligt för människor, företag 
och samhällen att växa (Swedbank 2015, s. 1). Swedbank vill främja en sund och hållbar 
ekonomi för de många hushållen och företagen (Swedbank 2015, s. 1). Banken har totalt 275 
kontor runt om i Sverige (Swedbank 2015, s. 2) samt 4 469 anställda (Swedbank 2015, s. 
103). Swedbank hade en nettoomsättning på 37 624 MNSEK 2015 (Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund 2015). Swedbank har valt att integrera sin hållbarhets information med sin 
finansiella information i en rapport.  
 

4.3.1.1 Ekonomi 
Inom den ekonomiska kategorin har Swedbank presenterat aspekterna ekonomiska 
prestationer och de ekonomiska effekterna i sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning 
utförligt. Aspekten integrering av hållbarhet i affärsmodellen berördes flertalet gånger i 
rapporten genom att poängtera att hållbarhet är viktigt.   
 

Hållbarhet är en viktig del av vår affär. Ett arbete som styrs genom vårt 
hållbarhetsramverk och implementeras genom integrering i befintliga 
affärsprocesser och beslut. 

 
(Swedbank 2015, s. 179)  

 
Upphandlingspraxis berörs inte i Swedbanks rapporter.  
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4.3.1.2 Miljö  
 
Miljökategorin berördes flertalet gånger i rapporten på ett förhållandevis övergripande plan. 
Utöver ett övergripande fokus, redovisas aspekterna energi, utsläpp, produkter och tjänster, 
transport, utvärdering av leverantörer inom miljö, påverkan på kundernas klimatpåverkan och 
aspekten för butiker och kontor utförligt. 
 

Vårt nya huvudkontor är byggt med den allra senaste miljö tekniken 
och har belönats med certifieringen ”Miljöbyggnad Guld”. På taket 
växer sedum som tar upp regnvatten och rensar luften från 
föroreningar. Via bergvärme och bergkyla är huset mycket 
energieffektivt och till viss del används även överskottsvärme från 
våra datorer i uppvärmningen. För att ytterligare minska 
energiförbrukningen är belysningen och ventilationen i huset 
behovsanpassad, vilket betyder att den styrs efter vår närvaro.  

 
(Swedbank 2015, s. 22) 

 
Något mindre berördes djuren och den biologiska mångfalden i rapporten. De aspekter som 
inte alls berördes var material, vatten, avfall, överträdelser, miljöklagomålsmekanismen, 
återvinning och välgörenhet och klimatkompensation.  
 

4.3.1.3 Social  
Inom underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor redovisades aspekterna på 
hälsa och säkerhet, träning och utbildning, mångfald och jämställdhet samt lika lön för män 
och kvinnor.  
 

Jämställd lönesättning innebär för Swedbank att män och kvinnor 
lönesätts utifrån samma grunder samt att löneskillnader inte får bero på 
kön.  

 
(Swedbank 2015, s.183) 

 
Mindre berördes relationen mellan anställda och ledningen och utvärdering av leverantörers 
arbetsförhållanden medan överträdelser och klagomålsmekanismen för arbetspraktik inte fick 
något fokus alls. 
 
Icke-diskriminering och säkerhetsrutiner var de aspekter som det redovisades mest om i 
Swedbanks rapport. Mindre fokus lades på utvärdering av leverantörernas mänskliga 
rättigheter. Det som inte alls berördes var investeringar för mänskliga rättigheter, 
föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, barnarbete, klagomålsmekanismen och 
välgörenhet. 
 
Aspekter som rapporterades utförligt av Swedbank inom underkategorin samhälle var lokala 
samhället, anti-korruption, public policy, anti-konkurrensbeteende, klagomålsmekanismen, 
välgörenhet, intressentdialogen samt transparens. Mindre fokus lades på Swedbanks 
överträdelser som endast berördes i rapporten. 
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Vad gäller Swedbanks produktansvar riktades störst uppmärksamhet åt kundernas hälsa och 
säkerhet, produkt och tjänstemärkning samt överträdelser som redovisades utförligt. Inget 
fokus lades på marknadskommunikationen, kundintegritet och sekretess eller produkttester 
som inte fanns med något om i rapporten. 
 

4.3.2 SEB 
SEB har som vision att leverera service i världsklass och har som ambition att behålla 
positionen som den ledande nordiska banken för stora företag (SEB 2015, s. 0). SEB har för 
160 kontor i Sverige med 8 320 anställda i Sverige (SEB 2015, s. 23). SEBs nettoomsättning 
2015 uppgick till 44 148 MNSEK (Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2015). SEB har valt 
att ge ut två separata rapporter för sin hållbarhet och den finansiella informationen. 
 

4.3.2.1 Ekonomi 
Inom den ekonomiska kategorin presenterades de ekonomiska prestationerna och ekonomiska 
effekterna utförligt. Integrering av hållbarhet i affärsmodellen redovisades även utförligt. 
 

Som bank och finansiell institution, främja vi ett hållbart samhälle 
genom det sätt vi genomför investeringar, finansiering, riskhantering 
och betalningar. (SEB 2015, s. 9) 

 
Upphandlingspraxis berördes inte rapporterna.  
 

4.3.2.2 Miljö  
Energi, utsläpp, transport, övergripande samt produkter och tjänster aspekterna inom 
miljöaspekterna redovisades utförligt av SEB.  
 

Vid utgången av 2015 hade SEB mätt koldioxidutsläppen i sju av 
hållbarhetsfonderna, inklusive SEB Hållbarhetsfond Global, SEB 
Hållbarhetsfond Sverige och Ethos aktiefond. (SEB 2015, s. 18) 

 
Lika stort fokus lades inte på material, vatten, avfall, utvärdering av leverantörernas 
miljöpåverkan och kundernas klimatpåverkan som endast berördes i rapporterna. Aspekterna 
djur och biologisk mångfald, överträdelser, klagomålsmekanism, återvinning samt butiker och 
byggnader berördes inte alls i rapporterna.   
 

4.3.2.3 Social 
Inom den sociala kategorin redovisades anställning, anställning och ledningsrelationer, 
mångfald och jämställdhet, träning och utbildning samt hälsa och säkerhet utförligt. 
 

Vi har stärkt vårt fokus på stressrelaterad frånvaro, till exempel är 
stressförebyggande arbete ett huvudtema i våra 
ledarskapsutbildningar. För att ytterligare stödja organisationen har vi 
också skapat ett hälso- och arbetsmiljöindex vilket är kopplat till 
dimensionen ”balans i arbetslivet” i vår medarbetarundersökning 
Insikt. (SEB 2015, s. 28) 
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Något mindre berördes klagomålsmekanismen medan lika lön för män och kvinnor, 
utvärdering av leverantörers arbetsförhållanden och överträdelser inte alls berördes.  
 
Inom underkategorin mänskliga rättigheter berördes barnarbete och välgörenhet ingående. 
Investering samt föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar redovisades inte lika utförligt i 
rapporterna. Inget angående aspekterna icke-diskriminering, säkerhetsrutiner, utvärdering av 
leverantörers mänskliga rättigheter och klagomålsmekanismen för mänskliga rättigheter 
redovisades av SEB.  
 
Underkategorin samhälle grundades till största del av beröringar av det lokala samhället, anti-
korruption, anti-konkurrensbeteende, överträdelser, klagomålsmekanismen för konsekvenser 
på samhället, välgörenhet, intressentdialog och transparens. Det som inte alls berördes i 
rapporterna angående samhällsansvaret var public policy.  
 
SEB redovisade om kundernas hälsa och säkerhet utförligt i rapporterna sett till deras 
produktansvar. Mindre utförligt redovisades det angående produkt och tjänstemärkning, 
marknadskommunikation och produkttester som endast berördes i rapporterna. Aspekterna 
kundintegritet och sekretess samt överträdelser inte berördes inte alls i rapporterna.  
 

4.3.3 NORDEA 
Nordea har som vision att bli kapitalförvaltaren på alla nordiska marknader med global 
räckvidd och global kapacitet (Nordea 2015, s. 20). I Sverige hade Nordea 3 021 st 
medarbetare 2015 (Nordea 2015, s. 24). Omsättningen för år 2015 uppgick till 92 629 
MNSEK (Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2015). Nordea har valt att ge ut två separat 
rapporter för deras hållbarhets information och finansiella information. Deras 
hållbarhetsredovisning är på engelska. 
 

4.3.3.1 Ekonomi 
Nordea presenterar utförligt sina ekonomiska prestationer och ekonomiska effekter. 
 

Intäkterna var 1929 mn euro under 2015, upp 14 procent från förra 
året, upp 15 procent i lokala valutor. Ökningen beror i hög grad på de 
avsevärt ökade intäkter i Asset Managements verksamhet.  
 

(Nordea 2015, s. 19) 
 
Mindre redovisat var om deras integrering av hållbarhet i affärsmodellen. Upphandlingspraxis 
redovisades inte. 
 

4.3.3.2 Miljö  
I rapporterna redovisades aspekterna energi, utsläpp, produkter och tjänster, kontor och 
byggnader, övergripande, kundernas klimatpåverkan, välgörenhet och klimatkompensation 
samt slutligen transport kontor och byggnader utförligt. 
 

We will maintain a strong focus on reducing business travel and will 
further develop the quarterly travel reports that are distributed to 
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managers in order for them to be better abel to monitor travel in their 
units and set their own reducion targets.  
 

(Nordea 2015, s. 43) 
 
Endast berört och nämnt i Nordeas rapporter var aspekterna material, vatten, biologisk 
mångfald och djur, avfall och återvinning. Aspekter som Norideas rapporter inte berörde inom 
miljöaspekten var överträdelser och klagomålsmekanismer. 
 

4.3.3.3 Social  
Inom underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor var aspekterna anställning, 
anställning och ledningsrelationer, träning och utbildning, mångfald och jämställdhet, lika lön 
för män och kvinnor och klagomålsmekanismer redovisat för utförligt i rapporterna. Mindre 
redovisat och berört i rapporterna var aspekterna utvärdering av leverantörer och hälsa och 
säkerhet. De aspekter som inte var redovisat något om i Nordeas rapporter inom 
anställningsaspekten var överträdelser. 
 
Inom underkategorin för mänskliga rättigheter redovisade Nordea ingen av aspekterna 
utförligt. Men några aspekter berördes och togs upp så som föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar, utvärdering av leverantörer. Aspekter som inte togs upp i rapporterna var 
investeringar, icke-diskriminering, barnarbete, säkerhetsrutiner, klagomålsmekanism och 
välgörenhet. 
 
Nordea redovisade utförligt i sina rapporter för aspekterna lokalt samhälle överträdelser, 
klagomålsmekanism, välgörenhet, transparens och intressentdialog inom underkategorin för 
samhälle. 
 

Feedback from costumers is an importent indicator of how we are 
doing, enabling ur to learn mor about their needs and our preformance 
and to make appropriate changes. We obtain this through annual 
customer satisfaction survey, communications with our Customer 
Ombudsman and social media channels, as well as through seeking 
immediate automated feedback following customer interactions.  
 

(Nordea 2015, s. 20) 
 
Redovisat mindre utförligt i rapporterna var aspekten anti-korruption. Aspekter som inte var 
upptagna i Nordeas rapporter var public policy och anti-konkurrens beteende. 
 
Inom underkategorin för produktansvar redovisade Nordea utförligt för kundens hälsa och 
säkerhet. Mindre redovisat var det om produkter och tjänstemärkning. Aspekter som inte 
berördes i rapporterna var marknadskommunikation, kundintegritet och sekretess, 
produktester och överträdelser. 
 

4.4 Sammanställning av branscherna  
Se bilaga 5 
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4.4.1 Textilbranschen 

4.4.1.1 Ekonomi 
Sett till kategorin ekonomi fann vi att våra utvalda företag inom textilbranschen utförligt 
redovisade deras ekonomiska prestationer och ekonomiska effekter. Gemensamt för företagen 
inom textilbranschen är även att de ingående redovisar att de tar ett ansvar för att integrera 
hållbarhet i deras affärsmodeller. Textilbranschen uppfyllde 3 av 4 aspekter inom denna 
kategori.  
 

4.4.1.2 Miljö  
Textilbranschen väljer att utförligt redovisa för 12 stycken av de 16 utvalda aspekterna. Dessa 
aspekter är material, energi, vatten, biologisk mångfald och djur, utsläpp, produkter och 
tjänster, transport, övergripande, utvärdering av leverantörer, kundernas klimatpåverkan, 
återvinning samt butiker och kontor. 
 

4.4.1.3 Social  
Inom textilbranschen sett till den sociala kategorin väljer branschen att ta ett ansvar för 
underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Aspekterna som branschen 
redovisade utförligt för var anställning, träning och utbildning, mångfald och jämställdhet och 
utvärdering av deras leverantörers arbetsförhållanden. Branschen har därmed uppfyllt 4 av 9 
aspekter. Vad gäller de mänskliga rättigheterna fann vi att företagen inom textilbranschen 
uppfyller 5 av 8 aspekter. De tar ett ansvar för investeringar, barnarbeten, säkerhetsrutiner, 
utvärdering av leverantörer och välgörenhet sett till mänskliga rättigheter.  
 
Inom underkategorin samhälle redovisar textilbranschen utförligt för aspekterna lokala 
samhället, anti-korruption, välgörenhet, intressentdialog och transparens. 5 av 9 aspekter är 
därmed uppfyllda. Vi fann även att textilbranschen väljer att ingående redovisa för sitt 
produktansvar via aspekterna kunders hälsa och säkerhet, produkttester och 
marknadskommunikation. Detta innebär att 3 av 6 aspekter är uppfyllda. 
 
Tabell 1 nedan visar en sammanställning av textilbranschen. 
 

 
Tabell 1 - Sammanställning av textilbranschen 
 

4.4.2 Livsmedelsbranschen  

4.4.2.1 Ekonomi 
Livsmedelsbranschen väljer att inom den ekonomiska kategorin att redovisa ingående 
angående 3 av de 4 aspekterna och dessa är ekonomiska prestationer, ekonomiska effekter och 
integrering av hållbarhet i affärsmodellen.   
 

Ekonomi Miljö Arbetsförhållanden 
och 
arbetsvillkor 

Mänskliga 
rättigheter 

Samhälle Produktansvar Totalt 

3 av 4 12 av 
16 

4 av 9 5 av 8 5 av 9 3 av 6 32 av 
52 
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4.4.2.2 Miljö  
Det är en tydlig likhet mellan företagen inom livsmedelsbranschen i vad de väljer att redovisa 
inom den miljömässiga kategorin. De kategorier som var mest relevanta och redovisades 
utförligt för branschen var energi, biologisk mångfald och djur, utsläpp, avfall, produkter och 
tjänster, transport, övergripande, återvinning samt kontor och butiker. Branschen har därmed 
uppfyllt 9 av 16 kategorier.  
 

4.4.2.3 Social  
Inom den sociala kategorin sett till anställningsförhållanden och arbetsvillkor fann vi en tydlig 
trend inom branschen. De valda företagen inom livsmedelsbranschen har valt att lägga stort 
fokus på aspekterna anställning, hälsa och säkerhet, träning och utbildning samt mångfald och 
jämställdhet. 4 av 9 aspekter är inom detta område uppfyllda. Vad gäller underkategorin 
mänskliga rättigheter uppfylls 2 av 8 aspekter.  
 
Inom underkategorin samhälle fann vi att de aspekter som prioriterades högt var det lokala 
samhället, anti-korruption, anti-konkurrensbeteende, klagomålsmekanismen, välgörenhet och 
intressentdialogen.  Här är 6 av 9 aspekter uppfyllda. Sett till underkategorin produktansvar 
väljer livsmedelsbranschen att utförligt redovisa aspekterna produkttester, kundernas hälsa 
och säkerhet samt produkt och tjänstemärkning, Därmed är 3 av 6 aspekter uppfyllda.  
 
Tabell 2 nedan visar en sammanställning av livsmedelsbranschen. 
 
Ekonomi Miljö Arbetsförhållanden 

och 
arbetsvillkor 

Mänskliga 
rättigheter 

Samhälle Produktansvar Totalt 

3 av 4 9 av 
16 

4 av 9 2 av 8 6 av 9  3 av 6 27 av 
52 

 
Tabell 2 - Sammanställning av livsmedelsbranschen 
 

4.4.3 Finansbranschen 

4.4.3.1 Ekonomi 
Vi kunde inom finansbranschen finna att företagen väljer att redovisa de ekonomiska 
prestationerna, ekonomiska effekterna och integrering av hållbarhet i affärsmodellen 
ingående. Även finansbranschen redovisade för 3 av 4 aspekter inom denna kategori.  
 

4.4.3.2 Miljö  
Inom miljö kategorin redovisade finansbranschen utförligt över flera aspekter. Av våra 16 
olika aspekter redovisade bankerna om 8 av dem. Dessa aspekter innefattar energi, utsläpp, 
produkter och tjänster, transport, övergripande, utvärdering av leverantörer i miljöaspekt, 
butiker och kontor samt kundernas klimatpåverkan.  
 

4.4.3.3 Social  
Inom den sociala kategorin sett till anställningsförhållanden och arbetsvillkor fann vi att 
finansbranschens tog socialt ansvar för anställningen, anställning och ledningsrelationer, hälsa 
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och säkerhet, träning och utbildning, mångfald och jämställdhet och lika lön för män och 
kvinnor. Detta innebär att 6 av 9 aspekter är uppfyllda. 
 
Sett till underkategorin mänskliga rättigheter redovisas ingen av aspekterna utförligt av 
finansbranschen och därmed är 0 av 8 uppfyllda. Inom underkategorin samhälle redovisar 
finansbranschen utförligt angående 8 av 9 aspekter. Dessa aspekter är lokalt samhälle, anti-
korruption, anti-konkurrensbeteende, överträdelser, klagomålsmekanismen för konsekvenser 
för samhället, välgörenhet till samhället, intressentdialog och transparens. Slutligen valde 
finansbranschen inom underkategorin produktansvar att endast utförligt redovisa angående 
kategorin kundernas hälsa och säkerhet. Detta innebär att endast 1 av 6 aspekterna uppfylldes.  
 
Tabell 3 nedan visar en sammanställning av finansbranschen.  
 
Ekonomi Miljö Arbetsförhållanden 

och 
arbetsvillkor 

Mänskliga 
rättigheter 

Samhälle Produktansvar Totalt 

3 av 4 8 av 
16 

6 av 9 0 av 8 8 av 9  1 av 6 26 av 
52 

 
Tabell 3 - Sammanställning av finansbranschen 
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5 Analys och Diskussion  
 
Kapitel fem är ett analyskapitel. Med hjälp av empirin har vi kunnat få en uppfattning om hur 
det ter sig inom respektive bransch för att vidare kunna jämföra branscherna med varandra. 
Vi analyserar och diskuterar sedan branschernas likheter och skillnader sett till 
ansvarstagande inom hållbarhet i förhållande till vår teoretiska referensram.  
 
 

5.1 Jämförelse mellan branscherna  
Integrerade rapporterna så väl som separata hållbarhetsrapporter innehåller vanligen tre 
kategorier. Dessa kategorier är ekonomi, miljö och socialt som berör olika aspekter. Detta 
förklaras av Jeurissen (2000) och Doloi (2012) som menar att företagen kan uppnå hållbarhet 
genom att ta hänsyn till dessa tre nämnda kategorier. Det innebär dock inte att hållbarheten är 
nådd bara för att man tar hänsyn till en av aspekterna mer än de andra. Man måste finna en 
balans mellan alla företagets intressenter genom att balansera kategorierna ekonomi, miljö 
och socialt (Doloi 2012). Vid en närmare jämförelse mellan branscherna inom alla tre 
kategorier uppfattas skillnader vilket styrks av Kilian och Hennings (2014) samt Cowen, 
Ferreri och Parker (1987) som menar att skillnader mellan vad företag väljer att redovisa kan 
förekomma, beroende på vilken bransch man tillhör. Skillnaderna uppstår i totalt hur många 
aspekter inom de olika kategorierna som redovisas utförligt och tagits ansvar för av 
branscherna. Textilbranschen redovisade utförligt för totalt 32 av 52 aspekter. 
Livsmedelsbranschen redovisade utförligt för 27 av 52 aspekter medan finansbranschen 
redovisade utförligt för totalt 26 av 52 aspekter. Utifrån detta kan skillnader uppfattas mellan 
hur branschernas ansvarstagande inom hållbarhet ser ut idag. Dessa siffror säger dock inte 
direkt vilken bransch som tar det största ansvaret inom de olika kategorierna ekonomi, miljö 
och det sociala. 
 

5.1.1 Ekonomi 
Sett till den ekonomiska kategorin påvisade det empiriska resultatet endast likheter mellan de 
olika branscherna. Utförliga redovisningar angående deras ekonomiska 
prestationer, ekonomiska effekter och integrering av hållbarhet i affärsmodellen presenterades 
av alla tre branscher. Att alla branscher har valt att redovisa utförligt för aspekterna 
ekonomiska prestationer och ekonomiska effekter kan härledas på olika sätt. Toppinen och 
Korhonen-Kurki (2013) menar att det för företag är mindre komplicerat att ge ut information 
angående bland annat sitt ekonomiska ansvar. Det ekonomiska ansvaret som ett företag tar 
anses vara en grundpelare bland företagens sociala ansvar (Carroll 1991; Schwartz & Carroll 
2003). Detta kan vara anledningen till varför företagen lägger ner mycket energi på att visa 
sig ekonomiskt ansvariga. En annan grundpelare som kan förklara varför företagen väljer att 
utförligt redovisa om sitt ekonomiska ansvar, och därmed en stor likhet mellan branscherna 
existerar inom denna kategori är det juridiska ansvaret (Carroll 1991; Schwartz & Carroll 
2003). Det är idag lagkrav på att företag ska visa sina finansiella prestationer i form av 
årsredovisningar. Vilket även styrks av Schaltegger och Burritt (2010) som uppger att tryck 
från lagstiftningar kan påverka hållbarhetsredovisningen.  
 
Likhet mellan branscherna påvisades även, som redan nämnt, sett till aspekten integrering av 
hållbarhet i affärsmodellen, denna aspekt redovisades ingående av alla branscher. 
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Hållbarhetsansvar för företag har blivit ett mer aktuellt område över tiden (Bénabou & Tirole 
2010). Att därmed integrera hållbarhet i sin affärsmodell kan vara ett första steg för företag att 
påvisa att de tänker på hållbarheten. En anledning till varför företag kan välja att engagera sig 
i hållbarhet är det industriella tryck som uppstått då hållbarhet blivit allt mer aktuellt (Burrit & 
Schaltegger 2010). Detta kan ha lett till att man vill efterlikna de framgångsrika 
konkurrenterna (Burrit & Schaltegger 2010). Wilson (2015) styrker detta och menar att 
företag måste anpassa sig och följa utvecklingen för att i sin tur kunna bli lönsamma och 
uppnå tillväxt. Vidare menar Wilson (2015) att ett företag kan påverka den ekonomiska 
miljön i företaget genom att hänga med i utvecklingen och på så vis ta till sig, lära sig och 
förändra sina strategier som kan dras till affärsmodellen.    
 

5.1.2 Miljö 
Utifrån de företag som valts ut för att representera en hel bransch kan det konstateras att 
textilbranschen är den bransch som tar störst ansvar gentemot miljön då branschen uppfyller 
12 av 16 aspekter inom kategorin. Livsmedelsbranschen är inte långt efter med 9 av 16 
utförligt redovisade aspekter. Finansbranschen hade minst aspekter redovisade i kategorin 
miljö med 8 av 16. Varför företag väljer att ta ett ansvar för miljön kan bero på allmänheten 
(Bénabou & Tirole 2010). Maigan och Ralston (2002) talar för är att företagen vill göra ett 
positivt intryck. Då allmänhetens medvetande har ökat markant kring de långsiktiga 
kostnaderna sett till exempelvis luftföroreningar som bidrar till global uppvärmning, leder det 
till att företagen förväntas bete sig på ett vis på grund av större tryck av intressenterna 
(Sweeney och Coughlan 2008; Bénabou och Tirole 2010). I och med att alla tre branscher på 
något vis påverkar miljön kan detta vara en förklaring till varför branscherna väljer att 
redovisa utförligt angående deras påverkan på miljön. Att just textilbranschen tar det största 
ansvaret inom miljö kan styrkas av Kilian och Hennings (2014). Kilian och Hennings (2014) 
menar att kontroversiella branscher så som textilbranschen har en tendens att redovisa mer 
information för det dem påverkar mest. Textilföretagens produkter har en större påverkan på 
miljön i och med att deras produkter är kontroversiella till skillnad från de andra branscherna 
vilket blir effekten av att mer information ges ut inom denna kategori (Kilian och Hennings 
2014; Woo & Jin 2016). Kamal och Deegan (2013) fann dock i sin studie att miljö inte var 
den största kategorin textilbranschen valde att redovisa för vilket Kilian och Hennings (2014)  
motsäger. Sett till livsmedelsbranschen har även de produkter som påverkar miljön och på så 
vis försöker dem förbättra de effekter de har på miljön och där av delgivning av 
miljöinformation förekommer (Guthrie, Cugabesan & Ward 2008). Finansbranschen gav ut 
minst information angående kategorin miljö vilket styrks och kan förklaras av Gamerschlag, 
Möller och Verbeeten (2011) som menar att finansbranschen har en mindre miljöpåverkan. 
 

5.1.3 Social 
Sammantaget för den sociala kategorin visar att textilbranschen tar ett större övergripande 
ansvar då de redovisade utförligt för 17 av 32 aspekter. Därefter kommer livsmedelsbranschen 
och finansbranschen som båda uppfyllde 11 av 32 aspekter. Det varierar dock vad 
branscherna väljer att ta ansvar för inom den sociala kategorin, vilket visar sig i de olika 
underkategorierna anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, samhälle 
och produktansvar. Det kan vara svårt att ge ut information angående det sociala ansvaret då 
det inte är lika klart och tydligt vilket ger ett större utrymme för tolkningar (Toppinen och 
Korhonen‐Kurki 2013). 
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5.1.3.1 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor  
Inom underkategorin anställningsförhållanden och arbetsvillkor tar finansbranschen ett större 
ansvar genom att dem utförligt redovisade för 6 av 9 aspekter. Livsmedelsbranschen och 
textilbranschen tar ett lika stort ansvar då båda uppfyllde 4 av 9 aspekter. I stort anses 
finansbranschen ge ut väldigt lite information angående den sociala kategorin (Barako & 
Brown 2008; Gamerschlag, Möller och Verbeeten 2011; Carnevale, Mazzuca & Vunturini 
2012). Barako och Brown (2008) menar närmare bestämt att för lite information angående 
underkategorin anställningsförhållanden och arbetspraktik av finansbranschen gavs ut inom 
den sociala kategorin vilket även kan styrkas av Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011). 
De menar att man borde se sina anställda som den viktigaste tillgången och vidare borde 
redovisningen vara mer omfattande. Finansbranschen tar dock i studien störst ansvar inom 
anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Detta tyder på en motsägelse till det som Barako 
och Brown (2008) samt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) kommit fram till.  
 

5.1.3.2 Mänskliga rättigheter 
Textilbranschen är ledande inom mänskliga rättigheter och redovisar utförligt 5 av 8 aspekter. 
Livsmedelsbranschen ligger något efter i redovisningen av mänskliga rättigheter och uppfyller 
endast 2 av 8 aspekter medan finansbranschen tar minst ansvar då ingen av aspekterna blev 
uppfyllda av branschen. Cowen, Ferreri och Parker (1987) menar att all typ av information är 
inte relevant för alla typer av branscher vilket kan ge en förklaring till varför 
livsmedelsbranschen och finansbranschen inte redovisar utförligt för underkategorin 
mänskliga rättigheter. Multinationella företag inom textilbranschen tar enligt Bénabou och 
Tirole (2010) ett större socialt ansvar i utvecklingsländer. Textilbranschen redovisar utförligt 
angående deras utvärderingar av leverantörer, säkerhetsrutiner och barnarbete i denna studie 
vilket är vanligt förekommande enligt Woo och Jin (2016) för textilbranschen, vilket kan 
kopplas till Bénabou och Tiroles (2010) resonemang gällande multinationella företag.  
 

5.1.3.3 Samhälle 
Den bransch som tar störst ansvar och skiljde sig mycket åt vad gäller underkategorin 
samhället är finansbranschen som uppfyllde 8 av 9 aspekter. Livsmedelsbranschen redovisade 
utförligt för 6 av 9 aspekter. Mindre ansvar redovisade textilbranschen som redovisade 
utförligt för 5 av 9 aspekter. Kamal och Deegans (2013) menar att textilbranscher tenderar att 
redovisa mindre information angående underkategorin samhälle vilket styrker det studien 
kommit fram till av materialet. Anledningen till varför finansbranschen tar ett så stort ansvar 
till samhället kan bero på att de har en stor förmedlande roll (Carnevale, Mazzuca & 
Vunturini 2012). En anledning kan till exempel vara att finansbranschen vill legitimera sig 
gentemot samhället och kan kopplas till Suchmans (1995) pragmatiska motivering. 
Finansbranschen är beroende av ett direkt utbyte med omgivningen. Bankerna är beroende av 
det ekonomiska, politiska samt sociala via sin förmedlande roll (Suchman 1995). 
 

5.1.3.4 Produktansvar 
Inom underkategorin produktansvar så redovisade livsmedelsbranschen och textilbranschen 
lika stort ansvar då dem redovisade för 3 av 6 aspekter. Finansbranschen tar inom denna 
underkategori ett mindre ansvar och redovisade endast 1 av 6 aspekter sett till produktansvar. 
Att exempelvis livsmedelsbranschen väljer att ta ett större ansvar sätt till deras produkter kan 
förklaras med hjälp av Guthrie, Cuganesan och Ward (2008) resultat. De menar att produkter 
kan leda till sjukdomar eller att intressenter i form av kunder genomgår livsstilsförändringar, 
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Detta leder till att livsmedelsbranschen måste ta ett större ansvar för sina produkter och ge ut 
bättre näringsmärkningar på deras förpackningar (Guthrie, Cuganesan & Ward 2008). 
Anledningar till att ansvar tas för produkterna kan vara att produktmärkningen kan härledas 
direkt till kundens hälsa (Guthrie, Cuganesan och Ward 2008). 
 

5.2 Branschjämförelse utifrån intressenter 
Skillnaderna mellan branscherna kan förklaras med hjälp av intressentteorin. Sweeney och 
Coughlan (2008) menar att företag redovisar för vad de anser att deras intressenter är 
intresserade av att veta om företaget. Detta kan sedan kopplas ihop med vad Schaltegger och 
Burritt (2010) beskriver som motivering till varför man väljer att hållbarhetsredovisa. De 
menar att branschen kommer ha en homogen effekt genom industriellt tryck, vilket betyder att 
branschen fokuserar mer på vissa intressenter som de vill tillfredsställa i förhållande till 
varandra. Med intressent menar man att någon individ eller grupp har något intresse eller 
bindning till företaget (Ljungdahl 1999). Det finns både primära och sekundära intressenter, 
de primära intressenterna utgör en nödvändighet för förtegen och man kan inte överleva utan 
dem (Clarkson 1995; Mitchell, Agle & Wood 1997; Mainardes, Alves & Raposo 2011). 
 
Den ekonomiska kategorins likhet mellan branscherna kan förklaras genom intressentteorin 
då det finns lagkrav och att det ekonomiska och juridiska ansvaret är grunden i företagens 
ansvar (Carroll 1991; Schwartz & Carroll 2003). Intressenterna förväntar sig att företagen i 
branscherna ska följa lagstiftningen och ge ut information angående deras ekonomiska 
prestationer. På grund av att intressenterna förväntar sig informationen måste branscherna 
redovisa det ekonomiska för att tillgodose intressenternas informationskrav som kan 
motiveras av Burrit och Schaltegger (2010). De menar att uppfylla intressenters förväntningar 
och tillfredsställa informationskraven av externa parter är av stort behov (Burrit & 
Schaltegger 2010). 
 
Carroll (2015) påpekar att det är svårt för ett företag att balansera alla intressenter och 
tillgodose deras behov. Textilbranschen ansågs ha störst ansvar inom miljö och mänskliga 
rättigheter. Inom de övriga aspekterna tar de ett jämnare ansvar i förhållandet till de andra 
branscherna. Detta kan förklaras av att textilbranschen fokuserar på att tillgodose de 
intressenter som är mest intresserade av den miljömässiga påverkan och etiska 
ansvarstagandet enligt Sweeney och Coughlan (2008). I detta fall skulle det kunna vara 
intressentgruppen kunder som är en av textilbranschens primära intressenter som 
textilbranschen inte kan överleva utan (Clarkson 1995; Mitchell, Agle & Wood 1997; 
Mainardes, Alves & Raposo 2011). I studien av Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2010) 
visas också att fokus på miljöfrågor kan bero på att man är verksam inom en 
konsumentbransch, som styrker påståendet att textilbranschen har mycket fokus på miljö 
ansvar på grund av tryck från intressentgruppen kunder. 
 
Vår studie indikerar att livsmedelsbranschen inte utmärkte sig inom någon aspekt i 
förhållande till de andra branscherna vilket kan tyda på att de har lyckats balansera sina 
primära intressenter något jämnare än de övriga två branscherna. Enligt Doloi (2012) så har 
livsmedelsbranschen lyckats att balansera sina intressenter genom att ha balanserat 
kategorierna ekonomi, miljö och socialt i förhållande till de övriga branscherna. Vilket syns 
tydligt i resultatet då livsmedelsbranschen är den enda branschen som inte sticker ut i någon 
av aspekterna men ändå visar på ett stort ansvar överlag. 
 
Finansbranschen visade på stort ansvar inom anställningsförhållanden och arbetsvillkor samt 



 

 - 44 - 

samhälle. Finansbranschen visade dock ett betydligt mindre ansvar inom miljö och mänskliga 
rättigheter i förhållande till de andra branscherna. I Gamerschlag, Möller och Verbeeten 
(2010) undersökning visades att tjänstebranschen också tendrar att ge ut mindre information 
angående det sociala. Vi finner dock att finansbranschen har stort fokus och tar ansvar för sina 
anställda vilket inte stämmer överens med resultatet av Gamerschlag, Möller och Verbeeten 
(2010) studie. Att finansbranschen tar ett större ansvar för anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor samt samhälle kan förklaras av att finansbranschen väljer att prioritera vissa 
intressenter över andra. Finansbranschen verkar rikta in sig mest på sina primära intressenter i 
form av medarbetare och kunder som är måna om samhället. Som ovannämnt utgör primära 
intressenter en nödvändighet för företaget (Clarkson 1995; Mitchell, Agle & Wood 1997; 
Mainardes, Alves & Raposo 2011). Utan sina anställda skulle inte finansbranschen överleva 
och där av är de primära intressenter till finansbranschen. Samtliga branscher redovisar sin 
information utifrån en utsida-in strategi enligt Burrit och Schaltegger (2010) som betyder att 
vad som redovisas beror på intressentdialoger och målet är att de uppfylla de externa 
intressenternas informationskrav. Branschernas ansvarstagande ser annorlunda ut på grund av 
att de väljer att tillgodoser olika grupper av intressenter som har olika informationskrav som 
kan styrkas av Sweeney och Coughlan (2008) som menar att hållbarhetsinformationen kan se 
olika ut på grund av branschtillhörighet. 
 

5.3 Branschjämförelse utifrån legitimitetsbehov 
Intressentteorin och legitimitetsteorin stärker varandra (Emeseh & Songi 2014; Ljundahl 
1999). Bhattacharyya (2014) förklarar att när företagens värdesystem stämmer överens med 
intressenternas värdesystem uppstår legitimitet. Suchman (1995) stärker att legitimitetsteorin 
och intressentteorin har ett nära förhållande, han menar att legitimiteten skapas i 
observatörernas ögon och beror helt på hur de ser på företaget. Legitimiteten kan därför 
kopplas till motiveringen för hållbarhetsarbete genom en av Maigan och Ralston (2002) 
anledningar att företagen vill bli accepterade av sina intressenter. Hossain, Hecimovic och 
Lema (2015) kommer också fram till i sin studie att legitimitet är en stor motivation för 
företag att ge ut information. De påvisade att företag endast väljer att rapportera om det som 
samhället anser vara legitimt för att stärka företagets image (Hossain, Hecimovic & Lema 
2015).  
 
Inom miljö finns det ett ökat tryck på hur företag ska agera på grund av ökad uppmärksamhet 
av bland annat den globala uppvärmingen (Bénabou & Tirole (2010). Företag väljer då att 
redovisa mer om deras miljömässiga påverkan för att öka sin legitimitet (Maigan & Ralston 
2002; Bénabou & Tirole 2010; Sweeney & Coughlan 2008; Hossain, Hecimovic & Lema 
2015). Vilket förklarar varför alla branscher väljer att ge ut hållbarhetsinformation till sina 
intressenter. Bénabou och Tirole (2010) menade att luftföroreningar och den globala 
uppvärmningen är ett uppmärksammat område av samhället. I vår studie fann vi att alla 
branscher valde att utförligt redovisa för de aspekter man kunde koppla till luftförorening, 
vilket då kan förklaras av legitimitetsteorin. Ett önskvärt beteende av intressenterna innefattar 
att göra mindre luftföroreningar och på så sätt upprätta legitimitet. Att textilbranschen tar ett 
större ansvar för miljö i förhållande till de andra branscherna kan förklaras med hjälp av 
Hossain, Hecimovic och Lema (2015) studie av telekombranschen. De fann att 
telekombranschen valde att redovisa om sin energiförbrukning för att kunna framstå som 
legitima då deras största miljöpåverkan befann sig där. Textilbranschen har en större 
miljöpåverkan än de övriga branscherna och behöver därför visa sina intressenter att de tar 
ansvar för den miljöförstöring som sker för att upprätta legitimitet hos sina intressenter, vilket 
styrkas av Hossain, Hecimovic och Lema (2015). Enligt vår studie har de andra branscherna 
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inte samma miljöpåverkan och har därför inte samma behov av att redovisa lika utförligt om 
miljö för att upprätta legitimitet hos sina intressenter. Livsmedelsbranschen redovisade dock 
ett större ansvar i förhållande till finansbranschen. Detta kan också förklaras av att 
livsmedelsbranschen har ett högre behov av att legitimera sig hos sina intressenter då deras 
miljöpåverkan är större än finansbranschen. Detta kan styrkas av både Guthrie, Cugabesan 
och Ward (2008) som menar att livsmedelsbranschen har en påverkan på miljön som de vill 
förbättra och Gamershlag, Möller och Verbeeten (2011) som påpekar att finansbranschen inte 
har så stor miljöpåverkan.  

Den moraliska legitimiteten som Suchman (1995) tar upp kan härledas till den sociala 
kategorin. Moralisk legitimitet går ut på att avgöra om ett företags handlingar är moraliskt 
försvarbara. Organisationen kommer att i detta fall bli bedömda på hur de handlar och vad de 
presterar utifrån det som är socialt accepterat i omgivningen (Suchman 1995). Att 
textilbranschen tar ett stort ansvar för mänskliga rättigheter kan härledas av att de vill visa 
sina intressenter att deras handlande är moraliskt försvarbara för att uppnå legitimitet hos sina 
intressenter och omgivningen. Textilbranschen verkar i många olika länder och måste därför 
ta ansvar för att mänskliga rättigheter följs. Detta för att visa sina intressenter att branschens 
handlingar är moraliskt försvarbara. Det är vanligt att större multinationella företag tar ett 
större ansvar i utvecklingsländer (Bénabou och Tirole 2010). På så sätt upprättar företaget 
legitimitet hos sina intressenter enligt Suchman (1995). Att finansbranschen inte visade på 
något ansvar för mänskliga rättigheter och att livsmedelsbranschen tog ett mindre ansvar i 
förhållande till textilbranschen kan bero på följande. Finansbranschen och 
livsmedelsbranschen har inte samma utsträckning som textilbranschen, då dem inte är 
verksamma i så många länder, framför allt i länder där mänskliga rättigheter inte följs. Där av 
behöver de inte beakta den moraliska legitimiteten lika mycket som textilbranschen för att 
uppfattas som legitima i deras intressenters ögon.  

Finansbranschens ansvar inom samhälle kan dras till Suchmans (1995) pragmatiska 
legitimitet. Den pragmatiska legitimiteten handlar om hur organisationen påverkar 
allmänhetens tillfredsställelse (Suchman 1995). Organisationen drivs här av människornas syn 
på hur företaget kan vara till fördel för dem (Bhattacharyya 2015). Finansbranschen fyller en 
funktion i samhället som beskrivs av Carnevale, Mazzuca och Vunturini (2012) som 
förmedlande. Finansbranschen väljer att med hjälp av deras förmedlande roll i samhället 
legitimera sig med hjälp av samhället. Detta genom att ge ut information om hur de kan vara 
till nytta för samhället och därmed fokusera på den pragmatiska legitimiteten. 

Livsmedelsbranschen som nämnt innan visade inte på ett större ansvar i förhållande till de 
andra branscherna i någon kategori eller underkategori. Livsmedelsbranschen har också en 
allmän nytta då de förser allmänheten med mat. Detta kan göra att livsmedelsbranschen 
upplevs som mer legitim i förhållande till andra branscherna och uppnår en form av kognitiv 
legitimitet. Enligt Suchman (1995) betyder det att legitimiteten är begriplig och nödvändig 
eller att den tas för givet. När man ser något som nödvändigt och oundvikligt så är man nära 
kognitiv legitimitet (Bhattacharyya 2015). Livsmedelsbranschen kan ses som en nödvändighet 
i vårt samhälle och därav har branschen redan upprättat en form av legitimitet. Branschen har 
därmed inte så stort behov till att ge ut någon specifik hållbarhetsinformation för att 
legitimera sig hos sina intressenter då informationskravet inte finns som stärks av Burrit och 
Schaltegger (2010). Livsmedelsbranschen visade ett minst lika stort ansvar i helheten som de 
övriga branscherna vilket visar att de ändå ger ut en hel del hållbarhetsinformation. Som 
nämnt i intressentteorin så kan livsmedelsbranschen här visa på att de faktiskt balanserar och 
tillgodoser så många målgrupper som möjligt för att uppnå sin legitimitet, vilket enligt 
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Suchman (1995) anses vara oerhört svårt. Suchman (1995) tar upp att man kan avvika från 
vissa observatörers värderingar men fortfarande uppnå legitimitet då en större grupp 
observatörer anser organisationen som legitim. Textilbranschen och finansbranschen sticker 
ut i vissa kategorier som visar på att de försöker tillfredsställa vissa grupper av intressenter, 
för att kunna uppnå legitimitet. Livsmedelsbranschen väljer att istället försöka tillfredsställa 
en större grupp intressenter genom att balansera kategorierna och för att bibehålla legitimitet. 
Livsmedelsbranschen har inte samma krav på sig i form av legitimitet i förhållande till de 
andra två branscherna då livsmedelsbranschen har en mer kognitiv legitimitet. Då branscherna 
ställs inför olika utmaningar i form av legitimering i intressenternas ögon och väljer att lägga 
fokus på olika intressentgrupper, ges en förklaring till skillnaderna mellan branscherna via 
intressent- och legitimitetsteorin. 
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6 Slutsats 

Kapitel sex är studiens sista kapitel och här presenteras studiens slutsatser. Syftet med 
studien har varit att undersöka och beskriva hur långt olika branschers ansvarsområden i 
Sveriges näringsliv sträcker sig i förhållande till varandra. Vi har i studiens slutsats utgått 
från studiens forskningsfråga för att svara på vad det finns för skillnader mellan 
branschernas ansvarstagande inom hållbarhet. Slutsatser dras inom kategorierna ekonomi, 
miljö och det sociala ansvaret. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom 
forskningsområdet. 

6.1 Slutsatser 

Vilka skillnader finns det mellan branschernas ansvarstagande inom hållbarhet idag? 

Studien indikerar att det finns vissa skillnader och likheter mellan branscherna. Vid 
jämförelser mellan textilbranschen, livsmedelsbranschen och finansbranschen har vi funnit 
likheter och skillnader i deras ansvar i förhållande till de tre kategorierna ekonomi, miljö och 
socialt ansvar. Utifrån den ekonomiska kategorin fann vi att det är stora likheter mellan 
branscherna och inga skillnader sett till den nivå vi valt att undersöka branscherna. Likheten 
kan bero på att det finns ett stort etablerat tryck utifrån i form av lagkrav. 

Studien visade en skillnad i form av ansvarstagande för kategorin miljö. Vårt resultat 
indikerar att textilbranschen tar störst ansvar för miljön i förhållande till de andra branscherna. 
Detta kan bero på att textilbranschens verksamhet påverkar miljön till största del. 
Textilbranschen har störst behov av att legitimera sig för sina intressenter och har därmed ett 
större incitament att ta ett större ansvar inom miljö i förhållande till de andra branscherna. 

Den sista kategorin som innefattar det sociala ansvaret visar att branscherna väljer att fokusera 
på olika underkategorier inom den sociala kategorin. De studerade företagen inom 
textilbranschen visade på stort ansvar inom mänskliga rättigheter. Finansbranschen tog ett 
stort ansvar i underkategorierna anställningsförhållanden och arbetsvillkor samt samhället. 
Livsmedelsbranschen visade dock ett mer jämnt ansvar för alla underkategorier inom den 
sociala kategorin jämfört med de andra branscherna. Detta kan förklaras med hjälp av 
intressent- och legitimitetteorin. Textilbranschen och finansbranschen har valt att fokusera på 
olika intressenter och därmed valt att ge ut olika information för att tillfredsställa deras 
intressenters informationskrav. Detta för att i sin tur kunna uppnå legitimitet. 
Livsmedelsbranschen har haft ett mer balanserat sätt att prioritera sina intressenter istället för 
att bara fokusera på några specifika. Livsmedelsbranschen uppnår en form av självverkande 
legitimitet och har inte samma behov av att uppnå legitimitet i förhållande till textilbranschen 
och finansbranschen. Branscherna står därför inför olika utmaningar vid legitimering via sina 
intressenter vilket kan motivera skillnaderna mellan branscherna.  

Det övergripande resultatet visar att textilbranschen tar ett större ansvar i förhållande till de 
andra branscherna. Resultatet av livsmedelsbranschen och finansbranschen visade att de 
ligger något steg efter men att skillnaden mellan livsmedel- och finansbranschernas 



- 48 -

ansvarstaganden inte var så stora. Vårt resultat av studien blir att då vi såg en övergripande 
skillnad mellan branschernas ansvar. 

Studien fyller den forskningslucka som vi fann genom att jämföra branscher i förhållande till 
varandra. Detta ger studien en teoretisk nytta. Studien skulle kunna bidra praktiskt genom att 
illusterara för företag inom branscherna vad som är branschtypsikt att ta ansvar för. Företagen 
kan sedan beakta informationen när beslut tas inom hållbarhet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Vår studie fokusera på tre branscher om vardera tre företag för att visa vilka skillnader som 
finns mellan branschernas ansvarstagande. Vidare forskning kan utgå från en bransch för att 
kartlägga deras utveckling av ansvarstagande över tid. Detta hade varit intressant för att få en 
bättre bild över hur företagen utvecklar sitt ansvar inom hållbarhet. Ett annat förslag på vidare 
forskning skulle kunna vara att undersöka vad kunderna anser om branschernas 
ansvarstagande, för att se om kunderna upplever vissa branscher som mer legitima än andra.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Kodningsmall 
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8.2 Bilaga 2 – Textilbranschen 
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8.3 Bilaga 3 – Livsmedelsbranschen 
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8.4 Bilaga 4 – Finansbranschen 
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8.5 Bilaga 5 – Branschjämförelse
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