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Abstract 

In June 2016, a new law requiring companies to report on sustainability is likely to come into 
force in Sweden. According to the bill, large and public-interest companies are required to 
report their efforts on environmental issues, social issues and anti-corruption. The reporting 
need to include criteria predetermined by the law, such as business model, policies, results of 
such policies, main risks and how they are managed and other relevant non-financial factors. 

Previous research shows that mandatory sustainability reporting didn´t have the expected 
effect. Abstract law formulations gave the companies the opportunity to make their own 
interpretations of the law. Previous studies also show that companies working in the clothing 
industry provide more comprehensive information than banks, especially on their efforts 
connected to the environment and to the social conditions in their manufacturing units. Banks, 
on the other hand, report more extensively on social issues connected to society. Some 
scientists argue that there are still weaknesses in the way of reporting corporate sustainability 
across all industries. 

The aim of our study was to discuss the impact that such law might have for large companies 
and their sustainability reports. We compared the content of the corporate sustainability 
reports of six companies, three in the clothing industry and three in the banking sector, to 
what the current bill requires. In addition, we analyzed whether there was a difference in the 
way of reporting used by these two industries. We conducted a quantitative content analysis 
of the sustainability reports of companies that fulfill the bill´s criteria for large companies or 
public-interest entities. Our study showed that even though the selected companies reported 
on all the areas required by the bill, their reports didn´t give all the information specifically 
required by the bill. The reports described the companies' business model and risk 
management but they did not give enough information about the main risks or the result of 
their sustainability policies. One reason for this may be that companies don’t want to report 
information that may damage their image. Our study also showed that the degree, to which the 
companies reported in each area, differed depending on the industry. Companies in the 
clothing industry provided extensive information about environmental and social efforts but 
very little information about anti-corruption and employee policies. Banks reported in all 
areas mentioned by the law, particularly within employee related issues, anti-corruption and 
parts of their social and environmental efforts. As a whole, banks reported in a more general 
manner while clothing companies had more detailed reporting, especially on their 
environmental efforts.  

https://pingpong.hb.se/courseId/19898/projectGroup/648877/personalDetailPopup.do?id=110213_hib


 

 II 

To implement the requirements of the law will mean costs in terms of time and money for the 
companies in our study. Both industries will need to improve their reporting of main risks and 
result of their sustainability policies. The clothing companies will need to complete their 
reporting within employee relations and anti-corruption, while the banks will need to be more 
detailed in the overall reporting. A major risk with the current law formulation is that 
companies can find loopholes to make their own interpretations of it, weakening the expected 
effects of the law.  
 
This paper is written in Swedish. 
 
Keywords: Sustainability reporting, mandatory sustainability reporting, legislative proposals 
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Sammanfattning 
 
I december 2016 kommer en ny lag förmodligen att träda i kraft i Sverige som innehåller krav 
på att företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Enligt lagförslaget kommer stora företag 
och företag av allmänt intresse att bli tvungna att rapportera om deras arbete kring miljö- och 
sociala frågor samt antikorruption. Rapporteringen måste ge information om vissa 
förutbestämda kriterier av lagen, såsom affärsmodell, policy, resultat av policy, väsentliga 
risker och hur dessa hanteras och andra relevanta icke-finansiella faktorer.  
 
Tidigare forskning visar att obligatorisk hållbarhetsredovisning inte hade den effekt som var 
förväntad då den abstrakta formuleringen gav företagen möjlighet att göra egna tolkningar av 
lagen. Tidigare forskning visar också att företag inom klädbranschen lämnar mer omfattande 
upplysningar än banker, speciellt vad gäller deras arbete kopplat till miljö och de sociala 
förhållandena i deras produktionsenheter. Banker rapporterar istället mer omfattande om 
sociala frågor kopplade till samhället. Vissa forskare hävdar att det fortfarande finns brister i 
sättet att redovisa hållbarhet inom alla branscher. 
 
Syftet med vår studie har varit att diskutera vilka konsekvenser den nya lagen kan komma att 
få för stora företag och dess hållbarhetsrapporter. Vi har jämfört innehållet av sex företags 
hållbarhetsredovisningar, tre i klädbranschen och tre i bankbranschen, gentemot lagförslagets 
krav på vad som ska ingå. Vidare har vi även analyserat huruvida det fanns en skillnad i sättet 
att rapportera mellan dessa branscher. Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys av 
hållbarhetsredovisningar i företag som uppfyller lagförslagets kriterier på stora företag eller 
företag av allmänt intresse. Vår studie visade att även om företag rapporterade om alla 
områden som lagförslaget kräver, så gav inte rapporterna fulländad information om de 
speciella kriterier som krävs enligt lagförslaget. Företagens rapporter gav mycket information 
om hantering av risker och deras affärsmodell, men inte tillräckligt med upplysningar om 
deras väsentliga risker eller resultat av deras hållbarhetspolicyer. En anledning till detta kan 
vara att företagen inte vill rapportera om sådant som kan skada deras image. Vår studie visar 
också att omfattningen av företagens rapportering om de olika områdena skiljer sig beroende 
på bransch. Företagen i klädbranschen rapporterade utförligt om miljö- och sociala frågor men 
väldigt lite om antikorruption och personal. Banker rapporterade om alla områden som 
lagförslaget nämner, speciellt om personal, antikorruption och delar av sociala förhållanden 
och miljö. Överlag rapporterade bankerna mer generellt medan klädföretagen hade en mer 
detaljerad rapportering, speciellt vad gäller deras miljöarbete.  
 
Att implementera kraven från lagförslaget kommer att innebära ökade kostnader i form av 
både tid och pengar för företagen i vår studie. Båda branscherna kommer att behöva förbättra 
deras rapportering om risker och resultat av policy. Klädföretagen kommer att behöva 
komplettera deras rapportering om personalfrågor och antikorruption medan bankerna 
kommer att behöva konkretisera deras rapportering överlag. En stor risk med formuleringen 
av det aktuella lagförslaget är att företagen kan hitta kryphål för att göra sina egna tolkningar 
av den, vilket försvagar de förväntade effekterna av lagen. 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, obligatorisk hållbarhetsredovisning, lagförslag   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
Idén om en hållbar utveckling har växt fram och blivit en allt viktigare fråga idag och 
engagerar många delar av samhället. Begreppet hållbar utveckling etablerades i slutet av 80-
talet och början av 90-talet i samband med två händelser förknippad med Förenta Nationerna 
(FN). Dessa är Brundtlandrapporten (1987) och FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 
de Janeiro 1992 (Frostenson, Helin, & Sandström 2015). Syftet med hållbar utveckling 
definierat i rapporten är att "tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Frostenson, Helin & Sandström 2015, 
s. 9). 
 
Företag anses ha en central roll i arbetet mot en hållbar utveckling och samhället ställer därför 
idag också krav på företagens icke finansiella prestationer. Ägarnas syn på värde i företaget 
har också ändrat sig med tiden. Från början var det bara ekonomisk vinst som gav något värde 
för ägarna men idag anser ägare även att icke finansiella faktorer ger ett värde (Tetrault Sirsly 
& Sur 2013). Att upprätta en hållbarhetsredovisning har vuxit fram som en trend de senaste 
åren framförallt bland stora företag (Habek 2013). Hållbarhetsredovisningen kompletterar den 
finansiella redovisningen och genom den kan företagen möta intressenters krav på 
information (Gray 2010). I och med att fler företag fått ett intresse för hållbarhetsredovisning 
har fler standarder och riktlinjer getts ut, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är 
ett av de ramverk som används mest. Hållbarhetsredovisning kan beskrivas som ett sätt att 
"mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, 
för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling" (GRI 2000-2006, s 3). 
GRIs riktlinjer rör företagens sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och uppmanar 
till att redovisa för både positiva och negativa effekter. Syftet med GRIs riktlinjer är att främja 
jämförbarhet bland hållbarhetsrapporterna och att arbeta mot ett internationellt accepterat 
ramverk. Studier har visat att företag gärna använder sig av GRIs riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (Isaksson & Steimle 2009). Enligt Hedberg och Malmborg (2003) är 
anledningen till att svenska företag börjat använda sig av GRIs riktlinjer en förväntan på ökad 
tillförlitlighet vad gäller deras CSR-rapportering och för att kunna få vägledning i vad 
rapporteringen bör innehålla (Hedberg & Malmborg 2003). CSR är en förkortning av 
Corporate Social Responsibility och består av företagens miljömässiga, sociala och 
ekonomiska prestationer. CSR är ett vanligt förekommande begrepp inom området för hållbar 
utveckling (Isaksson & Steimle 2009).   
 
Hållbarhetsredovisning har diskuterats mycket och därmed fått stor uppmärksamhet under en 
lång tid. Den största utvecklingen som skett inom företagens sociala ansvar är just mängden 
av icke finansiella upplysningar som lämnas ut. Den första trenden av icke finansiella 
upplysningar som fick framfart på 1990-talet var fokuserad på ren miljörapportering men 
under de senaste årtionden har rapporteringen expanderat till att innehålla upplysningar om 
sociala, etiska, miljömässiga och ekonomiska frågor (Vormedal & Ruud 2009). Dagens 
hållbarhetsredovisningar består enligt Gray (2010) av företagets sociala, ekonomiska och 
miljömässiga prestationer.  
 
En undersökning som gjordes av KPMG år 2013 visar att 93 procent av världens 250 största 
företag hållbarhetsredovisar (Frostenson, Helin & Sandström 2015). Undersökningen visar 
även att 79 av de 100 största företagen i Sverige hållbarhetsredovisar trots att det fortfarande i 
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stort sett är frivilligt. Hållbarhetsredovisning är ett viktig redskap för företagen. Det är inte 
bara relevant att företagen ska hållbarhetsredovisa utan även och av ännu större vikt att 
uppmärksamma vad som hållbarhetsredovisas samt hur det presenteras (Frostenson, Helin & 
Sandström 2015).  
 
Trots att det i dagsläget är frivilligt för privatägda företag i Sverige att hållbarhetsredovisa så 
finns det riktlinjer om hur hållbarhetsredovisningen bör se ut. Dessa riktlinjer är dock 
fortfarande frivilliga att följa. Richard Howitt föreslog redan 1999 att det skulle införas någon 
form av reglering av hållbarhetsrapporter men det var först i september 2014 som Europeiska 
unionen (EU) beslutade om ett direktiv om en lagstadgad hållbarhetsredovisning (Howitt 
2014). EUs redovisningsdirektiv antogs år 2014 och innebär att större företag samt företag av 
allmänt intresse kommer att bli skyldiga att rapportera icke-finansiell information och 
mångfaldspolicy. EUs direktiv gäller företag med 500 anställda eller fler (Justitiedepartement 
2014).  
 
Regeringar i olika länder har blivit mer aktiva med att implementera lagar och regleringar 
inom området, där regleringar inom EU är vanligast. Statistik från GRI visade år 2010 att 45 
procent av alla publicerade hållbarhetsredovisningar fanns inom Europa. År 2009 blev det 
obligatoriskt för alla statligt ägda företag i Sverige att hållbarhetsredovisa utefter GRIs 
riktlinjer och år 2010 blev det obligatoriskt för danska företag att hållbarhetsredovisa (Habek 
2013). Regeringen i Sverige har nu också tagit sig an EUs direktiv och ett lagförslag på 
obligatorisk hållbarhetsredovisning för storföretagen finns nu. Förslaget innebär en rad 
lagändringar som ställs under namnet Företagens rapportering om hållbarhet och 
mångfaldspolicy. Enligt lagförslaget ska lagen träda i kraft i Sverige 1 juli 2016 
(Justitiedepartement 2014) dock så gavs det nyligen ut en lagrådsremiss som justerat datumet 
till 1 december (Justitiedepartement 2016). Lagens bestämmelser kommer att tillämpas under 
verksamhetsåret 2017. Lagändringarna har presenterats i en promemoria från 
Justitiedepartementet och i promemorians lagförslag nämns att ungefär 2000 bolag i Sverige 
ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar (Justitiedepartement 
2014). Så här föreslår regeringen:  

 
Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som 
behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och 
konsekvenserna av dess verksamhet. Upplysningarna ska åtminstone omfatta 
frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga 
rättigheter och motverkande av korruption.   
                                                                                        
                                                                             (Justitiedepartement 2014, s. 5) 

 
Enligt Justitiedepartement (2014) ska lagen beröra stora företag, företag av allmänt intresse 
och moderbolag i stora koncerner. Kategoriseringen baseras på hur stora företagen är 
avseende nettoomsättning, balansomslutning och genomsnittligt antal anställda. Det föreslås 
att gränsen för stora företag ska gå vid minst 250 stycken anställda, 350 miljoner kronor i 
nettoomsättning och 175 miljoner kronor i balansomslutning. Företag av allmänt intresse 
kännetecknas av företag som har överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad, 
försäkringsföretag, kreditinstitut och även publika aktiebolag. Stora företag och företag av 
allmänt intresse ska upprätta en hållbarhetsrapport och en koncernredovisning för den koncern 
de är moderföretag i (Justitiedepartement 2014). Företag enligt de ovannämnda kriterierna 
kommer även att, utöver EUs krav på miljömässig och medarbetarrelaterad information, 
behöva ge upplysningar om policy, risker, mänskliga rättigheter och antikorruption. Mindre 
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företag exkluderas från de nya reglerna då kostnaderna för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning utifrån det nya lagkravet då överväger nyttan av 
hållbarhetsinformationen (Frostenson, Helin & Sandström 2015). 
 
Under de senaste årtiondena har det debatterats huruvida rapporteringsstandarder ska vara 
frivilliga eller obligatoriska. I tidigare studier argumenteras det både för och emot obligatorisk 
hållbarhetsredovisning för företagen (Habek 2013). I samband med lagförslaget framkom 
också diskussioner mellan hållbarhetsexperter och personer som arbetar med hållbarhetsfrågor 
om vilka konsekvenser det nya lagförslaget kommer få. Charlotte Söderlund som auktoriserad 
revisor på Ernst & Young (EY) och ledamot i Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) 
arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor säger till tidningen Balans att:  

 
Det kommer att förändra företagens fokus och synsätt på bolagsstyrning och 
internkontroll eftersom de nya reglerna innebär att företagen måste bedöma 
risker ur ett vidare perspektiv. Detta är ju frågor som de flesta företag redan 
arbetar med, eller annars skulle behöva jobba med. Om man ska vara 
långsiktigt hållbar i sin verksamhet måste man ta hänsyn till dessa frågor, 
därför är det rimligt att de företag som inte automatiskt gör det nu får ett 
lagkrav på sig. 

                     
                             (Lennartsson 2015) 

 
Svenskt näringsliv är dock starkt kritiska mot lagförslaget. De hävdar att detta kommer kosta 
för företagen utan att ha någon effekt då stora företag redan nu hållbarhetsredovisar. 
Hållbarhetsexperten Ola Löhman på företagsnätverket CSR Sweden uttalar sig om att "Det 
här gör att hållbarhetsfrågan kommer att sluta vara en ren kommunikationsfråga och börja bli 
en strategifråga och hamnar på ledningsgruppens bord" (Alestig 2015). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Lagförslaget som innehåller bestämmelser om hur Sverige ska implementera EUs direktiv 
innehåller på liknande sätt som direktivet förslag på att det ska gälla stora företag och företag 
av allmänt intresse. Här sätts dock ramarna för stora företag med ett mindre krav på antal 
anställda. Det kommer innebära att fler svenska företag blir skyldiga att upprätthålla en 
hållbarhetsredovisning än vad EUs direktiv kräver. En nackdel med att låta 
rapporteringskraven omfatta fler företag är enligt promemorians lagförslag att detta kommer 
att innebära att fler företag kommer att bli belastade med tyngre administrativa kostnader 
(Justitiedepartement 2014). Enligt konventionens beräkningar kommer kostnaderna för att 
upprätta en hållbarhetsredovisning att variera stort. Glappen mellan kostnaderna är så pass 
stora då direktivet bygger på principen om att företagen inte måste följa någon policy om 
hållbart arbete inom företagen men måste i så fall förklara varför de inte gör det 
(Justitiedepartement 2014).  
 
När det uppstår lagkrav på företagen och de följer riktlinjer, finns en risk att intressenter 
uppfattar det som att det är lika med att företagen faktiskt handlar ansvarsfullt (Elsakit & 
Worthington 2012). Bakomliggande syfte med att upprätta en lagstiftning som berör 
hållbarhetsredovisning är för att fler företag ska ta sitt ansvar gentemot miljön och främja 
arbetet mot ett hållbart samhälle. Erfarenheter från bland annat Norge visar dock att 
effekterna av lagstadgad hållbarhetsredovisning inte blev som de trodde. En studie på norska 
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företag visar till exempel att endast 10 procent av företagen i stickprovet tog sitt juridiska 
ansvar på allvar och faktiskt hållbarhetsredovisade i enighet med miljölagen och bara hälften 
av företagen uppfyllde bestämmelserna på rapportering om arbetsmiljö och jämställdhet. En 
stor anledning till det kan bero på att regeringens formuleringar av lagbestämmelserna är 
väldigt vaga och abstrakta, vilket ger utrymme för företagen att göra egna tolkningar och hitta 
utvägar för att komma undan hållbarhetsredovisningen eller göra den begränsad (Vormedal & 
Ruud 2009). För att lagen ska ha någon betydande effekt krävs att ansvariga myndigheter 
följer upp företagens arbete utifrån lagen. Utan övervakning menar också Habek (2013) att 
hållbarhetsrapporten blir meningslös och att det bara kommer kosta pengar och resurser i 
onödan. Ett av de största argumenten mot lagstadgad hållbarhetsredovisning är dock just att 
det är svårt att bestämma vad som bör krävas och hur man ska kunna övervaka om rapporten 
är tillräcklig (Habek 2013). 
 
Det argumenteras flitigt bland experter och forskare om vilka konsekvenser obligatoriska 
redovisningsstandarder kan få på företags hållbarhetsredovisningar. Habek (2013) hävdar 
exempelvis att företagen genom en obligatorisk hållbarhetsredovisning måste ta hänsyn till 
alla intressenter och förlorar förmågan att själv välja vilka intressenter de ska rikta sin 
information till. På så sätt blir det mer användbart för alla parter. En av de mest nämnda 
fördelarna med lagstadgad hållbarhetsredovisning är att den blir mer jämförbar och tillförlitlig 
än vad frivilliga rapporter är. Det krävs enligt Hubbard (2011) lagstadgade krav för att 
säkerställa kvaliteten i hållbarhetsredovisningar vilket är just på grund av att det finns brister i 
rapporter när det gäller användbarhet, tillförlighet, relevans och jämförbarhet. En stor del av 
informationen i frivilliga rapporter kan klassificeras som greenwash, det vill säga att företaget 
skönmålar deras hållbarhetsarbete (Hubbard 2011). I motsats till Hubbard (2011) menar 
Habek (2013) att kvaliteten kan försämras genom obligatorisk hållbarhetsredovisning då 
företagen kommer att fokusera på att minimera rapporteringskostnader eftersom det är 
kostsamt för företagen att samla in den information som behövs för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. En annan anledning till att kvaliteten enligt Habek (2013) försämras 
är för att företaget genom standardisering bara kommer lämna upplysningar som bemöter 
minimumkravet.   
 
Som tidigare studier visar så hållbarhetsredovisar redan de största företagen. Enligt KPMG 
hållbarhetsredovisar 79 av de 100 största företagen i Sverige (Frostenson, Helin & Sandström 
2015). Även om de flesta stora företag redan hållbarhetsredovisar på något sätt, så visar 
tidigare studier också att det finns många olika faktorer som påverkar vad som presenteras 
och vilken omfattning hållbarhetsrapporten får. Dessa faktorer påverkar vidare vad som 
motiverar företagen i sin hållbarhetsredovisning. Motiv såsom påtryckningar från intressenter, 
viljan att uppnå legitimitet och tillfället att dra fördel av strategiska möjligheter är vanligt 
förekommande i tidigare studier som berör bakomliggande motiv (Babiak & Trendafilova 
2011). Erfarenheter av tidigare studier visar att få företag motiveras att hållbarhetsredovisa på 
grund av att det är påtvingat utav externa organ. Vi tror att det i stor grad kan bero på att det 
inte funnits lagkrav på att hållbarhetsredovisa för privatägda företag förrän nu. Bristen på 
lagkrav på hållbarhetsredovisning har lett till möjligheten för företagen att utforma sin rapport 
utifrån sitt eget motiv och syfte.  Hubbard (2011) menar att faktorer såsom vilket samhälle 
företagen finns i, politiska faktorer, företagens storlek och lönsamhet, ägarstrukturen samt 
vilken bransch företaget verkar inom, påverkar vad som redovisas samt i vilken utsträckning. 
 
Mängden och kvaliteten på hållbarhetsredovisningen hänvisas ofta till intressentteorin och 
legitimitetsteorin. Elsakit och Wothington (2012) menar att det krävs påtryckningar från 
viktiga intressenter för att företagen ska upprätta en omfattande hållbarhetsredovisning. 
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Vidare hävdar Cho och Patten (2007) att önskan att uppnå legitimitet är ett av de starkaste 
motiven till att lämna frivillig information i hållbarhetsredovisningen. Företag vill uppnå eller 
behålla sin legitimitet och använder kommunikationsmedel såsom hållbarhetsredovisning som 
ett verktyg för att uppnå det. Med det som grund menar författarna vidare att företag som 
verkar inom miljökänsliga branscher är mer utsatta för exponering gentemot allmänheten och 
lämnar därför mer omfattande upplysningar. De hävdar även att företag som har sämre 
miljöprestanda har högre benägenhet att lämna upplysningar i större utsträckning (Cho & 
Patten 2007). Med detta i åtanke kan man tänka sig att hållbarhetsredovisningar skulle se 
väldigt olika ut mellan företag men ändå hävdar vissa experter att lagförslaget inte kommer att 
leda till någon förändring eftersom de flesta stora företagen redan hållbarhetsredovisar.  
 
De flesta svenska företag som hållbarhetsrapporterar gör det redan i enighet med GRIs 
riktlinjer. Idag är de statligt ägda företagen förpliktade att redovisa enligt GRIs riktlinjer och 
svenska företag uppmuntras genom det nya direktivet att följa väletablerade ramverk såsom 
GRI och FNs riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter (Justitiedepartement 2014). Det 
uppmuntras i lagförslaget att företagen kan stödja sig gentemot GRI och man kan då anta att 
GRIs riktlinjer går hand i hand med lagens bestämmelser. Då många företag redan redovisar i 
enighet med GRIs riktlinjer upplyser företagen redan om många av de områden som den nya 
lagen kommer kräva ska ingå. Därför finns en risk att det, liksom Svenskt näringsliv hävdar, 
inte kommer att bli någon skillnad på rapporternas innehåll utan att det bara kommer att kosta 
företagen pengar (Alestig 2015). Trots studier som visar på att de flesta stora företag 
hållbarhetsredovisar, är det ändå en relativt stor del av de stora företagen som lämnar 
omfattande upplysningar men bara på sina hemsidor och inte som en separat rapport. Man kan 
tänka sig att det under dessa omständigheter inte kommer att påverka företagens 
hållbarhetsarbete eller innehållet i upplysningarna. Istället kommer det bara innebära att 
företagen ska upprätta en separat rapport eller en integrerad hållbarhetsrapport i 
årsredovisningen vilket kommer att vara både tidskrävande och kostsamt. Vissa forskare, 
exempelvis Cho och Patten (2007), hävdar dock att omfattningen och innehållet i företagens 
hållbarhetsrapporter och upplysningar varierar mycket, framförallt beroende på i vilken 
bransch företaget verkar inom. Hubbard (2011) menar att detta beror på att det inte finns 
några bestämmelser på vad som ska redovisas i hållbarhetsrapporten och att olika branscher 
står inför olika externa problemfrågor. Hubbard (2011) hävdar också att trots den stora 
utvecklingen av upplysningar i hållbarhetsrapporterna som Vormedal och Ruud (2009) 
tidigare nämner så finns det fortfarande stora brister i företagens hållbarhetsrapporter inom 
alla branscher. 
 
Enligt Kozlowski, Searcy och Bardeck (2015) delar många företag inom klädindustrin 
information om sitt hållbarhetsarbete trots de många utmaningar branschen ställs inför bland 
annat för att uppnå eller bibehålla legitimitet. Författarna hävdar att de flesta företagen delar 
någon typ av hållbarhetsinformation på sina hemsidor men att det också är vanligt 
förekommande med enskilda hållbarhetsrapporter inom branschen. Hållbarhetsrapporter inom 
klädbranschen fokuserar enligt författarna till stor del på miljörelaterade problem såsom till 
exempel minskning av avfall och minskning av resursförbrukning. Företagen lägger också 
stor vikt vid att rapportera om sociala frågor såsom användandet av uppförandekoder för 
leverantörer gentemot sina anställda. Störst fokus läggs i hållbarhetsredovisningen, både när 
det kommer till miljörelaterade och sociala frågor, på de krav som ställs på leverantörerna 
(Kozlowski, Searcy & Bardeck 2015). En studie gjord av Khan, Azizul Islam, Kayeser Fatima 
och Ahmed (2011) visade att banker istället var väldigt benägna att rapportera om frågor som 
rör samhället. Banker, liksom andra företag som verkar inom den finansiella sektorn, påverkas 
av finansiella kriser (Khan, Azizul Islam, Kayeser Fatima & Ahmed 2011) och det är 
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framförallt förtroendet från samhället som påverkas (Bollas-Araya, Seguí-Mas & Polo-
Garrido 2014). En anledning till studiens resultat kan därför vara att banker är måna om att 
bygga upp och behålla ett förtroende från samhället. Studien visade också att 100 procent av 
deras undersökta banker redovisade om sociala frågor men inte i närheten lika stor del 
rapporterade om miljö (Khan, Azizul Islam, Kayeser Fatima & Ahmed 2011). Enligt Lock 
och Seele (2015) fokuserar företag inom en mindre miljökänslig bransch i huvudsak på att 
rapportera om sociala frågor och rapporterar väldigt begränsat om miljörelaterade risker inom 
företaget till skillnad från företag inom mer miljökänsliga branscher. Detta hävdar även 
Hubbard (2011) som i sin analys fått fram att företag inom banksektorn fokuserar mycket på 
åtgärder för anställda och kunder och väldigt lite på miljörelaterade frågor, vilket bland annat 
beror på att bankbranschens verksamhet inte är direkt kopplad till miljörelaterade risker 
(Hubbard 2011).  
 
Med hänsyn till de påstådda skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen beroende på vilken 
bransch företagen verkar inom kan man tänka sig att det nya lagkravet kommer att få olika 
påverkan på företag beroende på vilken bransch de verkar inom. Eftersom lagen inte 
implementerats ännu saknar vi grund till att studera hur konsekvenserna av lagen faktiskt 
kommer att bli men utifrån ovannämnt problemområde har vi dock kommit fram till följande 
problemformulering och syfte.  
 

1.3 Problemformulering 
 

1. Hur kommer implementeringen av lagkravet påverka innehållet i företagens 
hållbarhetsrapporter och vilka ytterligare upplysningar behöver företagen ta hänsyn till 
och/eller utveckla i sina rapporter? 

2. På vilket sätt kommer nödvändiga justeringar på hållbarhetsrapporterna att skilja sig 
beroende på om det är inom banksektor eller klädbranschen? 

 
1.4 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att diskutera vilka konsekvenser den nya lagen kan komma att få för 
storföretagen och dess rapporter utifrån hur lagförslaget ser ut idag. Mer specifikt vill vi 
undersöka hur företagens hållbarhetsredovisning ser ut idag i förhållande till nya lagens 
bestämmelser om vad som ska ingå i en hållbarhetsrapport för att se vilken påverkan det nya 
lagförslaget kommer att få. Vidare vill vi även undersöka om redovisningen av de områden 
som lagförslaget berör skiljer sig mellan företag som verkar inom klädbranschen och 
banksektorn.  
 

1.5 Avgränsningar 
 

I vår studie har vi endast valt svenska stora företag och företag av allmänt intresse utifrån 
förutbestämda kriterier hämtade från promemorians lagförslag. Vidare har vi endast utgått 
från de förutbestämda kriterier som den svenska regeringen föreslår i promemorian och inte 
vad EUs direktiv föreslår. Det gjorde vi för att vi är intresserad av vilka konsekvenser lagen 
kommer att få på svenska företag och det är då mest relevant att studera hur det svenska 
lagförslaget ser ut. Vi har senare avgränsat oss till två helt skilda branscher; klädbranschen 
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och bankbranschen. Vi valde att avgränsa oss till bara två branscher då det gav oss 
möjligheten att studera fler företags hållbarhetsredovisningar för att på så sätt kunna få någon 
inblick i hur hållbarhetsrapporterna skiljer sig mellan branscherna. 
 
Eftersom förslaget på lagändringarna inte börjat gälla ännu är det hur framtida 
hållbarhetsrapporter kommer att se ut som är relevant, i förhållande till hur rapporterna ser ut 
idag. Vi har därför valt att bara granska företagens senaste hållbarhetsrapport. Vi har också 
valt att granska hållbarhetsredovisningarna enbart utefter de områden som beskrivs i 
lagförslaget om vad som ska ingå i en hållbarhetsredovisning. 
 

1.6 Studiens disposition 

 

 Kapitel 2. I detta kapitel beskrivs vårt metodval samt det tillvägagångssätt som vi använt i vår 
studie för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med en reflektion 
kring uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 

Kapitel 6. I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser utifrån vårt syfte och vår 
problemformulering. För att svara på vårt syfte kommer vi även i kapitlet att diskutera de 
konsekvenser det nya lagförslaget om obligatorisk hållbarhetsredovisning kan tänkas få för 
företagen utifrån vårt resultat. Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier.  
 

Kapitel 3. I detta kapitel beskrivs studiens teoritiska referensram. Kapitlet börjar med en 
genomgång av berörda teorier och avslutas med tidigare forskning som är relevant för studien 
och som berör studiens syfte och problemformuleringar.  
 

Kapitel 5. I detta kapitel analyseras resultatet av vår studie. I kapitlet diskuteras varför resultaten 
fick det utfallet som det fick. Vi kopplar här vårt resultat till tidigare studier och teorier samt 
resonerar kring vilka faktorer som kan ha påverkat vårt resultat.   

 

Kapitel 4. I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. I kapitlet sammanställs 
resultatet från vår kodning av hållbarhetsrapporter med en sammanfattande tabell med 
beskrivning för varje företags resultat. Kapitlet avslutas med ett sammanfattat resultat där vi 
även summerat poängen inom branscherna och gör en jämförelse mellan dem.  
 

Figur 1. Studiens disposition 
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2 Metod  
 

2.1 Metodansats  
 
De två mest förekommande forskningsansatserna är enligt Bryman och Bell (2013) deduktiv 
och induktiv metodansats. De båda berör förhållandet mellan forskning och empiri. När man 
använder sig av en deduktiv ansats utgår man från en teoretisk grund i sin empiriska forskning 
och vid motsatsen, induktiv ansats, utgår man från empirisk forskning för att generera teorier. 
En deduktiv ansats förknippas ofta med en kvantitativ forskning där fokus ligger på 
teoriprövning och en induktiv ansats förknippas ofta med kvalitativ forskning där tyngden 
ligger på generering av teorier (Bryman & Bell 2013).  
 
För att kunna problematisera vårt område har vi tittat på ett antal vetenskapliga artiklar samt 
relevanta böcker för att se hur de har behandlat ämnet. Med detta som grund har vi i vår studie 
huvudsakligen använt oss av en deduktiv ansats då vi utgått från den kunskap vi har om 
hållbarhetsredovisning samt redan kända teorier när vi tagit fram vår problemformulering som 
ligger till grund för vår empiriska forskning.  
 
Deegan och Unerman (2011) förklarar att forskning ofta klassificeras som normativ eller 
positiv. Normativ forskning utgår från hur något bör göras medan positiv forskningsansats är 
mer fokuserad på att förklara och förutspå. Även om vår forskning är beskrivande i den del att 
vi granskar hur företagen rapporterar idag, så är ändå vårt syfte att ta reda på hur företagen 
kommer att rapportera och hur företagen och deras rapporter kan komma att påverkas om 
lagförslaget blir till lag utifrån hur ser ut idag. Vår studie har därför starka drag av en 
förutsägande ansats. Den positiva forskningen används som grund för att förutspå framtida 
handlingar eller effekter vilket stora delar av vår studie går ut på (Deegan & Unerman 2011). 
Vi vill ju med vår studie kunna ta fram ett tänkt utfall av lagens konsekvenser för företagen 
och dess rapporter. För att kunna genomföra en förutsägande ansats behövs god kunskap om 
ämnet och därför passar även vår deduktiva ansats bäst, då vi utgår från redan känd kunskap.   
 

2.2 Metodval   
 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika forskningsmetoder att använda inom 
samhällsvetenskapen och dessa är kvalitativ respektive kvantitativ metod. I den kvantitativa 
metoden ska undersökningens resultat vara mätbara och betona kvantifiering vid insamling 
och analys av data. Vid kvalitativ metod läggs vikten på ord vid insamling och analys av data. 
En kvalitativ metod är induktiv, konstruktivt och tolkande medan kvantitativ metod är 
deduktiv och objektiv (Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) menar att man använder en 
kvantitativ metod när man ska pröva teorier och en kvalitativ metod när man ska utveckla ny 
kunskap. En kvalitativ metod är den mest lämpliga metoden att använda när man vill skapa 
mer klarhet för att lättare förstå och tolka det som ska undersökas i ett fenomen. Inför en 
studie ska en kvantitativ metod väljas när man har bra kunskap om det man undersöker och 
även relativt tydlig och klar problemställning (Jacobsen 2002). Den kvantitativa metoden är 
också användbar när man är intresserad av att veta förekomsten av antal träffar i ett fenomen.  
 
Utifrån vårt syfte och problemformulering har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. 
Vi har utgått från lagförslaget och hämtat de begrepp som berör de områden som företagen 
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enligt lagförslaget ska rapportera om. Begreppen ligger till grund för vår kvantitativa 
undersökning av hållbarhetsrapporter. Vi anser att en kvantitativ metod lämpar sig mer när 
man lätt vill kunna jämföra och mäta innehåll, vilket vi ville kunna göra i företagens 
hållbarhetsredovisningar.  
 

2.2.1 Reflektion över metodval 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) är en kvantitativ metod inte lämplig när man ska studera den 
sociala verkligheten men eftersom vi bara ska studera vad som sägs och rapporteras och inte 
företagens faktiska hållbarhetsarbete anser vi att en kvantitativ metod är mest lämplig för vår 
studie. Den ger oss dessutom möjlighet att studera fler företag då den inte är lika tidskrävande 
som en kvalitativ metod oftast anses vara. Vårt resultat blir dessutom enkelt att jämföra när vi 
använder oss utav en kvantitativ metod vilket ger oss bäst förutsättningar när vi vill jämföra 
rapportering mellan klädbranschen och bankbranschen.  
 
Enligt Jacobsen (2002)  är en kvantitativ metod mer lämplig att använda när man vill veta lite 
om många enheter och hur ofta förekommande ett fenomen är för att kunna generalisera 
undersökningens resultat. Det är tvärtom i en kvalitativ metod där man inte generaliserar 
resultaten eftersom man har mycket information om ett fåtal enheter (Jacobsen 2002). 
Eftersom vi i vår studie har valt att samla information om få företag kan vi inte generalisera 
de slutsatserna vi kom fram till i vår studie för alla företag som verkar inom klädbranschen 
och banksektorn. Vi har dock kunnat få en inblick i hur det kan skilja mellan branscherna.   
 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika etiska ståndpunkter man kan ta hänsyn till när 
man genomför sin studie. Skada för deltagaren, samtyckekravet, intrång i privatlivet och 
falska förespelningar är de huvudsakliga etiska principer som är av särskild betydelse. 
Bryman och Bell (2013) beskriver att skada för deltagarens del innefattar bland annat fysisk 
skada, orsakad stress och sämre självkänsla hos deltagaren och samtyckekravet handlar om att 
deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. Intrång i privatlivet är nära kopplat till 
samtyckekravet där deltagaren har rätt att inte svara på frågor som handlar om ens privatliv. 
Falska förespeglingar handlar om att forskaren lurar deltagaren genom exempelvis falska 
dokument eller genom att undanhålla viktig information (Bryman & Bell 2013). I studiens 
datainsamling hade vi ingen intervju eller något med människor att göra som kan leda till 
bland annat skada för deltagaren utan metoden har genomförts i form av en kvantitativ 
innehållsanalys av texter. Vi har skaffat mestadels av vårt undersökningsmaterial elektroniskt 
och information om företagens hållbarhetsarbete publiceras offentligt och är på så sätt 
tillgängligt för vem som helst att läsa. Vi använder oss bara av företagens egna beskrivningar 
i hållbarhetsredovisningarna. Vi har utifrån Bryman och Bells (2013) definition av etiska 
risker därmed inte orsakat skada mot deltagaren i vår studie och det har inte heller skett något 
brott mot etik i förhållande till de andra etiska principerna. Med detta i utgångspunkt anser vi 
att studien har utförts med god forskningsetik. 
 

2.3 Datainsamling 
 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 
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Det finns två olika typer av data vilka är primärdata och sekundärdata.  Primärdata innebär att 
forskaren samlar in data själv för första gången genom till exempel intervjuer eller 
observationer av de områden han vill få information om.  Sekundärdata innebär att någon 
annan har samlat in upplysningarna från informationskällan som forskarna sedan använder sig 
utav.  Sekundärdata kan användas båda i kvalitativ metod i form av texter som ska tolkas och 
i kvantitativ metod i form av statistik och årsredogörelser från företag (Jacobsen 2002). 
Primärdata är mer tillförlitlig av den anledningen att informationen kommer direkt från källan 
och forskaren har en större kontroll på informationen som samlats in. Det är dock mer 
tidskrävande att samla in primärdata än sekundärdata. Sekundärdata kan vara lämplig att 
använda när primärkällan inte är tillgänglig, när man vill veta hur andra tolkat en situation 
eller när man vill ta reda på vad andra människor har sagt. När man använder sig av 
sekundärdata är det dock viktigt att vara källkritisk och ta stor hänsyn till hur trovärdiga 
källorna är (Jacobsen 2002). 
 
I vår studie ville vi ta reda på vad som sägs i lagförslaget och vad som tas upp i 
hållbarhetsrapporter. Då vår forskning gick ut på att analysera innehållet i 
hållbarhetsredovisningar utifrån lagförslagets bestämmelser på vad som skall ingå i rapporten 
har vi valt att enbart använda oss utav sekundärdata för vår studie.  Vi har använt oss utav 
företagens hållbarhetsrapporter och av promemorians lagförslag och från dessa källor kunde 
vi få all information vi behövde för att utföra vår studie. Primärkällan bakom lagförslaget 
kommer vi inte åt och innehållet i hållbarhetsredovisningarna räcker för vår studies syfte.  
 
Det är svårt att veta hur sekundärdata har samlats in från början och till vilket syfte. Då 
hållbarhetsredovisningarna inte måste följa några specifika riktlinjer idag och företagen kan 
utforma sin hållbarhetsredovisning som de själva vill kan det resultera i att innehållet i 
rapporten skönmålar företagens hållbarhetsarbete. Rapporterna kan då skilja sig mellan olika 
företag. Vår studie gick dock ut på att analysera vilka områden som rapporteras om eller 
kommer att behöva rapporteras om i företagens hållbarhetsredovisning, så hur väl förankrat 
det rapporterade arbetet är i företagets faktiska arbete var inte relevant för oss. Utifrån detta 
ansåg vi att det räckte att vi använde oss utav innehållet i hållbarhetsredovisningarna. 
Hållbarhetsredovisningarna har vi hämtat på företagens egna hemsidor, vilket vi anser är 
trovärdiga källor att hämta rapporterna ifrån.  
 

2.3.2 Urval   
 
Till vår studie har vi valt att göra ett ändamålsenligt urval vilket innebär att vi väljer företag 
som är relevanta till vår studies syfte och problemformulering (Bryman & Bell 2015). Vi har 
valt ut de företag som anses relevanta och som uppfyller våra redan förutbestämda kriterier på 
bästa sätt. Det viktigaste till vår studie var att välja de företag som idag upprättar en 
hållbarhetsrapport och som uppfyller lagens klassificering av stora företag, det vill säga 
företag med minst 250 stycken anställda och med en nettoomsättning på minst 350 miljoner 
eller företag av allmänt intresse. Företag av allmänt intresse innebär noterade bolag, 
försäkringsbolag och kreditinstitut. Vi har utgått från dessa redan förutbestämda kriterier när 
vi har valt företag att utföra vår studie på.  
 
För att kunna jämföra branscher har vi valt sammanlagt sex företag, varav tre inom 
banksektorn och tre inom klädbranschen. Av våra företag i vårt urval är de flesta noterade på 
NASDAQ OMX Stockholm och alla uppfyller förutbestämda kriterier enligt promemorians 
lagförslag samt upprättar idag en hållbarhetsredovisning. På NASDAQ OMX Stockholm har 
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vi valt ut två branscher vilka är Costumer services och Financials. KappAhl och MQ är de 
klädföretag som är listade under sektorn Customer services. Även Hennes Mauritz var med på 
listan bland dessa men eftersom HM är väldigt stort i omsättningen och storleken till skillnad 
från andra företag räknade vi bort de från vårt urval. Gina Tricot är inte registrerade på 
NASDAQ men anses lämpligt att ha med i vår studie då de bland annat är storleksmässigt 
proportionella med våra andra valda företag och uppfyller även kriterier för stora företag. 
Vidare har vi från banksektorn valt Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och 
Handelsbanken som är Sveriges stora börsnoterade företag och är registrerade på NASDAQ 
OMX Stockholm. Liksom HM har vi valt bort Nordea eftersom företaget är väldigt stort i 
omsättningen och storleken till skillnad från de andra företagen.  
 
Ändamålsenligt urval är en typ av icke sannolikhetsurval och vi har valt företag på ett 
strategiskt sätt istället för på ett slumpmässigt sätt, vilket enligt Bryman och Bell (2015) 
innebär att man inte kan generalisera resultaten i studien. Vi ansåg ändå att det var den typ av 
urval som var mest lämpligt för vår studie då vi var tvungna att välja företag utifrån flera 
kriterier för att företagen skulle vara relevanta att granska i vår studie. Anledningen till att vi 
har valt banker och klädföretag är för att de verkar inom väldigt olika branscher i förhållande 
till miljökänslighet. Klädföretagen vi valt verkar inom konfektionsbranschen som anses vara 
en miljökänslig bransch medan banker anses verka inom en icke miljökänslig bransch och vi 
ansåg då med hänsyn till tidigare studier, till exempel Lock och Seeles (2015) och Hubbards 
(2011) studier, att dessa skilda branscher skulle vara intressanta att jämföra. 
 

2.3.3 Tillvägagångsätt 
 
Vi började med att ta fram de relevanta företagen på NASDAQ OMX Stockholm och sökte 
sedan fram resterande företag som var aktuella för vår studie, samt finansiell information på 
databasen Retriever Business. Retriever Business är en databas som innehåller 
företagsinformation som till exempel årsredovisningar. Vi har tillgång till databasen via 
Högskolan Borås. Hållbarhetsredovisningarna har vi hämtat ner från företagens hemsidor där 
vi också hittat allmän information om företagen. Vidare har vi hämtat ner promemorians 
lagförslag på regeringens hemsida, som vi sedan använt oss utav när vi tagit fram våra 
begrepp.  
 

2.4 Dataanalys  
 

2.4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en innehållsanalys att man analyserar texter och 
dokument på ett systematisk och replikerbart sätt för att kunna kvantifiera innehållet utifrån 
förutbestämda kategorier. Vid en innehållsanalys utgör kodningen en viktig komponent och 
de delar som ingår är kodningsschemat och kodningsmanualen. Kodningsschemat ska 
innehålla information som hör till ett visst tema som ska besvaras utifrån kodningsmanualens 
instruktioner eller bedömningskriterier. I ett kodningsschema kan man lättare beskriva 
principerna för kodningen och man behöver inte ha mycket information och därför är det 
mycket mer förenklat än en kodningsmanual, där det finns alla tänkbara kategorier för varje 
dimension som kodas. När man gör en innehållsanalys är man ofta ute efter en kategorisering 
av de händelser som är av intresse och detta gör man genom att koda texten. De kategorier 
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som finns i kodningsschemat ska besvaras av kodningsmanualens koder det vill säga dess 
instruktioner eller bedömningskriterier (Bryman & Bell 2013). Till vår studies syfte och 
problemformuleringar har vi valt att en kvantitativ innehållsanalys är mest lämplig. Vi har 
genomfört en kvantitativ innehållsanalys genom att utföra kodning på texter från företagens 
hållbarhetsredovisningar. Vi har använt oss av kvalitativt material vilket är 
hållbarhetsrapporter men vi kodar och presenterar vårt resultat genom att kvantifiera 
informationen för att vi lättare skall kunna jämföra resultaten. 
 

2.4.2 Operationalisering av begrepp 
 
Operationalisering utgör en viktig del i den kvantitativa forskningsprocessen och innebär att 
man definierar ett visst begrepp för att komma fram till ett mått (Bryman & Bell 2013).  För 
att kunna utföra en kvantitativ studie behövs datainsamling standardiseras och delas upp i 
kategorier. För att vi skulle kunna koda våra data utifrån olika kategorier, som i detta fall blev 
de begrepp som lagförslaget tar upp, behövde vi operationalisera de begrepp som ansågs 
abstrakta och inte tydligt beskrev vad de innebar eller vad som kan ingå i begreppet. Genom 
att definiera vilka indikatorer som uttrycker begreppen har vi kunnat konkretisera dem och 
lättare kunna koda utefter dem. På så sätt fick vi fram variabler vilka låg till grund för att 
kunna göra våra data mätbara (Jacobsen 2002). 
  
Områdena som företagen ska rapportera om enligt lagförslaget är miljö, sociala förhållanden, 
personalfrågor, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I vår operationalisering 
har vi utgått från vad lagförslaget anser att dessa begrepp innebär samt diskuterat fram vad vi 
ansåg att de berörde utifrån erfarenheter och kunskap inom områdena.  
 
Promemorians lagförslag (Justitiedepartement 2014) menar bland annat att begreppen berör: 
 
Miljö: 
 
Rapporten bör innehålla upplysningar om aktuella och förutsägbara konsekvenser som 
företagens verksamhet för med sig på miljön samt företagens användning av förnybara 
respektive icke-förnybara resurser. Rapporten bör också lämna upplysningar om utsläpp av 
växthusgaser, luftföroreningar och vattenanvändning. Vidare ska rapporten i relevanta fall 
innehålla information om granskning av leverantörer för att motarbeta negativa konsekvenser 
bland annat genom att upplysa om hur företaget följer upp frågor som berör bland annat 
miljöfrågor, arbetsförhållanden och leverantörer eller affärspartners. 
  
Mänskliga rättigheter och antikorruption:  
 
Rapporterna kan förslagsvis innehålla upplysningar om hur företagen bekämpar korruption 
samt hur företagen ska motverka brott mot mänskliga rättigheter. Korruption innebär enligt 
lagförslaget att ta emot och ge mutor.  
 
Sociala och personalfrågor: 
 
När det gäller sociala förhållanden i avseende personalrelaterade frågor menar lagförslaget att 
det ska tas åtgärder i rapporterna som förklarar bland annat hur företagen arbetar för att 
säkerhetsställa jämställhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, respekt för 
arbetstagarnas rätt till information och hänsyn till fackföreningarnas rättigheter.  
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Utefter vad lagförslaget anser att begreppen innefattar samt våra erfarenheter och kunskaper 
kring områdena har vi tagit fram våra indikatorer som blev våra underkategorier i studien. När 
vi operationaliserat begreppen har vi fått fram många indikatorer. Upplysningar som berör 
miljö kan till exempel handla om vattenanvändning, användandet av icke förnybara resurser 
och utsläpp av farliga ämnen. I vår operationalisering har vi även fått fram nya abstrakta 
begrepp såsom mångfald. Det är inte tydligt vad dessa begrepp innebär så vi har vart tvungna 
att även operationalisera dessa begrepp vidare. Lagförslaget berör till exempel mångfald i 
flera avseenden och beskriver att det innebär upplysningar såsom ålder, kön, utbildning och 
yrkesbakgrund. De indikatorer som vi har fått fram används i kodningsmanualen (se Bilaga 
1). 

2.4.3 Tillvägagångsätt av kodning 
 
De fem begreppen som lagförslaget berör var grunden i vår kodning och utgjorde kodningens 
huvudkategorier och presenteras i kodningsschemat (se Bilaga 1). Upplysningar inom dessa 
huvudkategorier som finns i kodningsschemat ska sedan besvara företagets affärsmodell, den 
policy som företaget tillämpar, resultat av policy, väsentliga risker, hur företaget hanterar 
risker samt andra icke finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten. Vi har i vår 
kodning tagit hänsyn till andra icke finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten men inte lagt någon större vikt på det i resultatet eller analysen. Vi ansåg inte 
att vi är tillräckligt insatta i företagens verksamhet för att kunna avgöra om de borde 
rapportera mer om upplysningar som är relevanta i förhållande till företagens finansiella siffor 
i årsredovisningen. Vi har även valt bort en del andra punkter i lagförslaget som berör 
upplysningar som ska lämnas när det är lämpligt, då vi även här ansåg att vi inte kunde avgöra 
när det är lämpligt eller inte att lämna upplysningar i varje enskilt företag.  
   
Med hjälp av vår operationalisering har vi tagit fram underkategorier som berör kodningens 
huvudkategorier och dessa presenteras i kodningsmanualen som kod och bedömningskriterier 
(se Bilaga 1). När vi har genomfört vår kodning har vi använt oss av de begrepp som finns i 
kodningsmanualen. Vi har kodat hela hållbarhetsredovisningarna och i de fall 
hållbarhetsrapporten var integrerad i årsredovisningen har vi kodat de relevanta avsnitt i 
rapporten som företagen själva hänvisat sin hållbarhetsrapportering till. Därefter har vi räknat 
ihop hur ofta ämnesområdet berörs. 
 
För att undvika skevhet i bedömningen i ett kodningsschema har vi utgått från 
Weberprotokollet. Weberprotokollet är en lista med åtta steg som man rekommenderas att 
utgå ifrån när man ska ta fram ett kodningsschema för att undvika skevhet (Bryman & Bell 
2013). I vårt kodningsschema och vår kodningsmanual har vi bearbetat och framställt de olika 
stegen som var till stor användning. Dessa är bland annat följande; att definiera till exempel 
ord eller fraser som ska kodas in, att definiera kodningskategorierna, att koda den mest 
relevanta texten, att göra en bedömning om kodningen är pålitligt och bedömningen av 
noggrannhet (Bryman & Bell 2013). Vi har omarbetat vår kodningsmanual flera gånger för att 
i största mån kunna undvika att få en bedömningsskevhet.  
 

2.4.3.1 Våra tolkningar kring underkategorierna samt poängsättning   
 
Eftersom innehållet i lagförslaget samt hållbarhetsrapporterna är väldigt abstrakta lades 
mycket tid på att resonera kring hur vi skulle tolka innehållet och hur vi skulle koda under 
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varje kategori. Vi har därför valt att skriva en utförlig beskrivning kring hur vi tänkt och hur 
vi tolkat de olika begreppen samt hur fördelningen av poäng gjorts i vår kodning. Vi har 
beskrivit hur vi gjort i de fall de kan vara oklart och där de löper störst risk till en alternativ 
tolkning som skiljer sig från vår. 
 
Vi gav 1 poäng om informationen var av kvalitativ form och 2 poäng om informationen var 
av kvantitativ form då vi anser att information av kvantitativ form är mer tydlig och konkret. 
När vi utfört vår kodning har vi valt att koda meningarna i texten istället för ord för att få en 
mer relevant kodning och även om begreppet förekommer flera gånger i en mening, har vi 
ändå valt att bara ge det 1 poäng per mening. Vi har i vår kodning bara gett poäng för 
meningar som ger någon konkret information inom områdena miljö, sociala förhållanden, 
personal, mänskliga rättigheter eller antikorruption. Vi har alltså inte gett information om 
meningar som bara berört hållbarhet i stort utan att vi kunnat tolka vilket område de berör.  
Upplysningar som fått poäng har gett information om affärsmodell, policy, resultat av policy, 
hantering av risk, väsentliga risker eller andra icke finansiella upplysningar som är väsentliga 
för verksamheten. För att få en förståelse för vilka områden meningarna egentligen berör har 
vi många gånger fått läsa texten runt omkring. Vi har även läst företagens uppförandekoder 
för att veta vilka områden som kan ges poäng för i upplysningar som berör uppförandekoden. 
Vi har inte gett poäng för policys, riktlinjer och samarbeten som presenteras i tabellform, utan 
det måste ingå i en mening. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning kring oklara fall under 
varje område.  
  
Miljö – Under miljö finns många kategorier som går samman i varandra och här följer en 
förklaring kring hur vi delat upp dem. När företaget lämnat upplysningar kring deras 
vattenanvändning specifikt eller något kopplat tydligt till vattenanvändning har poäng givits 
för vattenanvändning. Har företagen istället pratat mer övergripande om resursförbrukning 
eller förnybar/icke förnybar energi eller resurser har poäng givits under resursförbrukning. 
Poäng som satts under energianvändning är sådana upplysningar som ger information om just 
energiförminskning eller energi allmänt. Under miljö har vi även satt finansiering 
miljöprojekt där vi menar alla investeringar företagen gör som främjar miljön genom andras 
arbete. Som hållbart material har företagen bara fått poäng då de själva benämner hållbart 
material. Vi har således inte gjort några egna uträkningar om sådant som eventuellt kan 
innebära hållbart material. Med hållbar konsumtion menar vi sådant som företagen gör för att 
påverka dagens konsumtionsbeteende. Här berörs till exempel tvättråd för att kläder ska hålla 
längre.  
 
Sociala förhållanden och personal – Då vissa underkategorier som berör de båda områdena 
går hand i hand, beslutade vi oss för att dela upp det på sådant sätt att information som 
berörde företagets personal internt sattes under personal och sådant som berörde det externa 
företaget gavs poäng under sociala förhållanden. Mångfald, jämställdhet, arbetsvillkor och 
andra kategorier som handlade om leverantörer och deras produktioner sattes därför under 
sociala förhållanden medan liknande kategorier som berörde personalen internt i företagen 
gick som personal. Hälsa och säkerhet på produktionerna sattes som arbetsmiljö under sociala 
förhållanden medan vår underkategori i området berör hälsa och säkerhet för människorna i 
samhället. Information som satts under ekonomisk hållbarhet innebär sådant som påverkar 
samhället i stort, alltså inte det enskilda företagets ekonomi. I de fall företagen utbildat sin 
personal som en del i ett åtgärdsarbete mot något annat område, har poäng satts både under 
utbildning samt det andra området.  
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Mänskliga rättigheter – Vi har gett poäng för mänskliga rättigheter i de fall upplysningarna 
tydligt benämnt det som något inom mänskliga rättigheter. Under diskriminering/trakasserier 
har vi kodat de meningar som berör diskriminering och trakasserier på grund av bland annat 
etnicitet och sexuell läggning och inte mer individuella saker som till exempel mobbning. 
Bankerna har fått poäng under sexuellt utnyttjande av barn i de fall de benämnt åtgärder som 
görs för att hindra transaktioner som härrör från till exempel barnpornografi, då vi anser att de 
har ett ansvar att genom sin bransch hjälpa till i bekämpning av detta eftersom transaktionerna 
går via bankerna.  
   
Karaktären av upplysningarna 
 
De meningar som vi har kodat som affärsmodell har berört företagets kärna. Hit hör 
exempelvis visioner, grundvärderingar, mål och även samarbeten för att uppnå målen. När det 
kommer till policy har vi tolkat och gett poäng för upplysningar om något företagen SKA 
göra, förutsatt att de har en policy som berör området. Vi har satt interna riktlinjer såsom 
uppförandekoden, som policy, då det är något som styr företagens verksamhet. Som resultat 
av policy har vi kodat meningar som konkret lämnat information om ett resultat, ofta en 
minskning/ökning inom ett område där företaget har en policy. Information som vi ansåg 
räknades som hantering av risker har handlat om relativt konkreta åtgärder som företaget 
HAR gjort. Informationen har även vart tvungen att beskriva inom vilket område åtgärderna 
gjorts för att det skulle få poäng.  
 
Väsentliga risker i vår kodning är risker som företag inom samma bransch kan råka ut för 
eller bidra till. Vi har bara satt poäng under väsentliga risker för sådant som företagen faktiskt 
kan bidra till och inte för hållbarhetsrisker i stort. Vi har till exempel inte satt som väsentliga 
risker inom bankbranschen att vattenanvändning är ett problem i produktionsländer, om 
företaget inte har någon direkt koppling till det.  Som andra icke finansiella förhållanden som 
är relevanta för verksamheten har vi kodat sådant som berör hållbarhet och information som 
kan förklara företagets finansiella upplysningar men som inte ska gå under några av de övriga 
områden. Här har vi satt sådant som är relevant för hållbarheten i samhället i stort men som 
inte har med branschen att göra.  
 

2.4.4 Fördelar och nackdelar med innehållsanalys 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fördelar respektive nackdelar med att använda sig av 
en innehållsanalys. Fördelarna är bland annat det är en öppen och objektiv forskningsmetod, 
där användningen av den gör det lättare att beskriva det urval man gjort och utformningen av 
kodningsschemat. Detta i sin tur leder till förenklade replikationer och uppföljningsstudier. 
Det är också en mycket flexibel metod som kan användas på många olika typer av 
information. Innehållsanalys stärks också av att metoden är icke-reaktiv då det man 
undersöker inte påverkas av forskarens närvaro och forskaren inte heller påverkas av 
reaktioner från uppgiftslämnaren (Bryman & Bell 2013). Vi har inga interaktioner med 
respondenter eftersom vårt empiriska material i huvudsak består av respektive företags 
hållbarhetsredovisningar och på så sätt har vi inte påverkat det samlade materialet genom vår 
närvaro.  
 
Det finns även nackdelar med innehållsanalys vilka är bland annat att den inte kan vara bättre 
än det dokument den bygger på. Det rekommenderas därför att man ska utvärdera dokumentet 
utifrån tre kriterier och dessa är autenticitet, trovärdighet och representativitet. Dessa kriterier 



 

 - 16 - 

är viktiga att ha i åtanke när man gör en innehållsanalys av dokument såsom årsredovisningar 
(Bryman & Bell 2013). Då vi har hämtat hållbarhetsredovisningarna och annan information 
från företagens egna hemsidor samt lagförslaget från regeringens hemsida anser vi att vårt 
empiriska material uppfyller kriterierna för trovärdighet och autenticitet då risken för att 
dokumenten är förfalskade eller inte är vad det uppger sig vara är minimal. Vi anser även att 
de är representativa dokument.  Svagheten i metoden ligger i att det undersökta materialet 
tolkas utifrån forskarens uppfattning av det. Det är därför inte möjligt att utforma en 
kodningsmanual som utesluter forskarens tolkning (Bryman & Bell 2013). Vi har i vår 
uppsats bifogat en tabell med utdrag från kodade meningar från rapporterna (se bilaga 2) där 
det ges en inblick i hur vi har gått tillväga när vi har kodat respektive företagets 
hållbarhetsrapporter. Vi har även lämnat en utförlig beskrivning i vårt tillvägagångssätt över 
vilken typ av information som getts poäng för i vårt arbete samt våra tolkningar av begreppen. 
Detta är för att läsaren lättare ska kunna kontrollera de material som har analyserats och på så 
sätt har vi försökt undvika den svagheten som är förknippad med innehållsanalysen.  
 

2.5 Reliabilitet och validitet  
 
Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet och validitet två viktiga utgångspunkter för 
bedömning av en forskning och dessa används mest vid en kvantitativ metod för att få en 
uppfattning av kvaliteten i en undersökning. Reliabilitet som betyder tillförlitlighet handlar 
om hur resultaten från en undersökning är detsamma om man skulle göra samma 
undersökning om igen, vilket man gör för att kunna se om ett mått på ett begrepp är pålitligt. 
Om man i en undersökning får olika resultat från en och samma undersökning kan då 
undersökningen ses som icke reliabelt och saknar därmed trovärdighet. Validitet som även 
kallas för mättningsvaliditet innebär huruvida en bedömning av slutsatserna som genererats 
från en undersökning är sammanhängande eller inte. Bryman och Bell (2013) tar upp att en 
del forskare av kvalitativa metoder har diskuterat hur lämpligt det är att använda reliabilitet 
och validitet i en kvalitativ undersökning och hävdar att man ska ändra innebörden av 
begreppen för att det ska vara relevant i sådant fall. För att anpassa begreppen till en kvalitativ 
forskning använder man de i huvudsak på liknande sätt utan att ändra den ursprungliga 
betydelsen av orden men dock läggs mindre fokus på frågor som handlar om mättning 
(Bryman & Bell 2013). 
 
Jacobsen (2002) definierar validiteten som undersökningens giltighet och relevans och att 
man faktisk mäter det som man syftar till att mäta samt att det vi har mätt anses vara relevant. 
För att en empiri ska ha en validitet måste den vara giltig och relevant. Man delar upp 
giltighet och relevans under två delkategorier; intern giltighet och extern giltighet. Intern 
giltighet och relevans handlar om huruvida ett resultat är giltigt och om man har beskrivit ett 
fenomen på ett riktigt sätt. Det finns två tillvägagångsätt för att pröva den interna giltigheten, 
det första är att man har kontroll över undersökningen och slutsatser gentemot andra 
människor/enheter och det andra är kritisk granskning av själva resultaten som man har 
kommit fram i studien. Extern giltighet och relevans handlar om man kan överföra ett resultat 
från en situation till ett annan, det vill säga i vilken utsträckning ett resultat kan generaliseras 
så att det även gäller i andra situationer. För att kunna överföra ett resultat från en situation till 
en annan måste urvalet vara representativt för den situation man vill överföra det till 
(Jacobsen 2002).   
 
Olika personer kan tolka data på olika sätt och i vår studie fanns mycket utrymme för egen 
tolkning. För att uppnå reliabilitet i arbetet har vi lagt stor fokus och mycket tid på en 
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omfattande diskussion tillsammans kring hur vi ska tänka och tolka i vår kodning samt 
tillsammans utformat en specifik och detaljerad kodningsmanual, en tabell med utdrag från 
kodade meningar samt en utförlig beskrivning kring våra tolkningar inom de olika områdena. 
På så sätt kan vem som helst utföra samma studie och få fram liknande resultat vilket innebär 
en ökat reliabilitet. Vår studie har även uppnått reliabilitet genom att flera personer kodat 
samma hållbarhetsredovisningar, båda tillsammans och separat, utan att få några större 
skillnader på resultatet och genom att använda väletablerade indikatorer på 
hållbarhetsbegreppen som använts vid tidigare forskning inom området. 
  
Som vi tidigare nämnt studerar vi bara sex företag. Företagen som vi valt anser vi är 
representativa för sin bransch samt för urval av företag som lagförslaget ska gälla. 
Begränsningen av antal företag påverkar dock den externa validiteten negativt i vår studie. 
Med tanke på att vi har fåtal företag i två branscher så blir stickprovet för litet för att 
generalisera hela populationen men vi kan få en inblick på hur det kan skilja sig mellan 
branscherna. Vi anser att vi har en relativt hög intern validitet i vår studie där bedömningen av 
de slutsatser vi har kommit fram till hänger ihop med undersökningens syfte. Eftersom vi vet 
exakt vilka typer av rapporter vi ska mäta samt utifrån redan förutbestämda ämnesområden 
har vår studie uppnått en hög validitet, då externa faktorer inte kan påverka i någon större 
utsträckning. Det är också viktigt när det kommer till validitet att man mäter det som 
begreppen verkligen avser. För att uppnå det har vi gjort en väl bearbetad operationalisering 
och tolkning av vad lagförslaget anser ska ingå i begreppen i den mån information kunde 
hittas. För att ytterligare uppnå validitet utgick vi även från vad tidigare forskning och 
erfarenheter anser ingår i begreppen.   
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3 Teoretisk referensram 

 
3.1 Legitimitetsteorin 
 
Bhattacharyya (2015) beskriver legitimitet som en uppfattning av att företagen handlar 
korrekt och önskvärt i förhållande till de normer, gränser och värderingar som finns inom det 
samhället de verkar inom. Deegan och Unerman (2011) beskriver att samhällets normer och 
gränser förändras med tiden och det är därför viktigt att företaget svarar till dessa 
förändringar. Legitimitet anses inom legitimitetsteorin som en nödvändig resurs för 
företagens fortlevnad men till skillnad från andra resurser kan företagen påverka denna genom 
olika strategier för utlämnade av upplysningar. När ett företag vill uppnå legitimitet menar 
Deegan och Unerman (2011) att det viktigaste är hur samhället uppfattar företagets 
uppträdande snarare än hur deras faktiska uppträdande är och informativa upplysningar är 
därför avgörande för att kunna uppnå legitimitet. Vidare menar Bhattacharyya (2015) att 
företagen kommer att lämna upplysningar om specifika aktiviteter om de anser att samhället 
de verkar i efterfrågar det.  
 
Legitimitetsteorin bygger enligt Deegan och Unerman (2011) på att det finns ett socialt 
kontrakt mellan företaget och samhället de verkar inom. Det sociala kontraktet grundar sig i 
att företaget förväntas handla i enighet med samhällets önskan om hur företaget ska handla 
och på så sätt få samhällets godkännande. Tidigare förväntade sig samhället att företagen 
skulle vara vinstmaximerande men förväntningarna på hur företagen ska handla har förändrats 
markant de senaste årtiondena. Idag kräver samhället även att företaget ska ta hänsyn till 
bland annat sociala och miljörelaterade frågor. Om företagen inte uppfyller samhällets 
förväntningar och inte anses vara legitima, riskerar företaget att drabbas av sanktioner från 
samhället genom till exempel begränsade resurser i form av kapital och arbetskraft (Deegan & 
Unerman 2011). 
  
Deegan och Unerman (2011) belyser att genom att lämna upplysningar i till exempel en 
årsredovisning kan företagen påverka samhällets uppfattningar på flera olika sätt. 
Legitimitetsteorin används ofta som förklaring till varför företag väljer att lämna ut frivilliga 
upplysningar om sociala och miljörelaterade frågor och Farache och Perks (2010) menar att 
det finns fyra strategier för företagen att via sin kommunikation uppnå legitimitet. Dessa 
innebär kortfattat att företagen antingen informerar sina intressenter om avsikten med 
organisationen och på sätt uppnår ökat resultat, att företagen försöker påverka intressenternas 
uppfattning utan att ändra sitt agerande, att de försöker flytta uppmärksamheten från något 
problem till något positivt som inte rör problemet eller att de vill påverka intressenternas 
förväntningar på hur företaget bör utvecklas. Vilken strategi företagen väljer beror enligt 
O'Donovan (2002) på om de vill uppnå, behålla eller reparera legitimitet. Oavsett om 
företaget väljer att förändra sin verksamhet eller förändra samhällets uppfattningar om den så 
menar O´Donovan (2002) likt Deegan och Unerman (2011) att det är ett måste att lämna 
upplysningar. Om företagen inte lämnar upplysningar om vad de gör eller strävar mot 
kommer inte informationen att nå ut och då kommer företagens legitimitet att bli 
problematisk.  Elsakit och Worthington (2012) hävdar att eftersom företagen vill använda sin 
rapportering för att bygga en positiv image, rapporterar företagen begränsat om de negativa 
effekter som företagets verksamhet har på olika områden.  Cheferna är rädda och osäkra över 
hur negativa upplysningar ska komma att påverka företagets image och väljer därför i stor 
utsträckning att låta bli att rapportera om det (Elsakit & Worthington 2012).  
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Med legitimitetsteorin som grund menar Farache och Perks (2010) att företag som verkar 
inom branscher vars verksamhet kan ha större konsekvenser på sociala och miljörelaterade 
områden, förväntas av samhället att de ska lämna relevanta upplysningar för att legitimera 
detta. Företag som verkar i direkt kontakt mot konsumenter tar istället i större utsträckning 
upp frågor som berör samhällsengagemang. Större företag får oftast mer uppmärksamhet ifrån 
samhället och förväntas därför lämna mer upplysningar (Farache & Perks 2010). 
 

3.2 Intressentteorin 
 
Det finns många likheter mellan legitimitetsteorin och intressentteorin och O´Donovan (2002) 
benämner att legitimitetsteorin är en variant av intressentteorin. Även Amran och Ooi (2014) 
kopplar samman legitimitet med intressentteorin. Författarna menar att storleken på företagen 
spelar en stor roll, då ju större ett företag är desto mer syns de på den marknad de verkar i och 
desto mer ansvar har dem. Rapporteringskravet varierar dock mellan branscher och studier 
visar att företag som verkar i miljökänsliga branscher tenderar att ha mer omfattande 
hållbarhetsredovisning. De företag som verkar inom miljökänsliga branscher förväntas 
rapportera ett omfattande hållbarhetsarbete för att bevara sin legitimitet och det är då viktigt 
att företagen har en öppenhet i sin hållbarhetsrapport och på så sätt bygger relationer med sina 
intressenter (Amran & Ooi 2014). 
 
Intressenter definieras som personer eller organisationer som direkt påverkas av företagens 
verksamhet det vill säga deras aktiviteter, produkter och/eller tjänster. De kan bland annat 
vara aktieägare, leverantörer, kunder, anställda, media, frivilliga organisationer och 
beslutsfattare (Frostenson, Helin & Sandström 2015). Intressenters handlingar kan enligt 
Frostenson, Helin och Sandström (2015) påverka företagens framtida utveckling. Forskningen 
visar att kraven från intressenter tvingar företaget att rapportera om sitt hållbarhetsarbete 
genom hållbarhetsrapportering, där de tydligt visar att de tar ansvar genom hållbarhetsarbete 
och att de är transparanta i det (Amran & Ooi 2014).  Deegan och Blomquist (2006) benämner 
i deras artikel att företagen bör rapportera om sådant som intressenterna är oroliga för. Om 
viktiga intressenter till exempel är oroliga för företagets miljö och sociala påverkan, bör 
företagen rapportera om detta. Vidare menar Manetti och Toccafondi (2012) att kvaliteten på 
hållbarhetsredovisningen är nära knuten till intressenternas medverkan och ökad medverkan i 
hållbarhetsredovisningen kan innebära flera fördelar för företag exempelvis ökad trovärdighet 
för deras hållbarhetsrapporter. För att kunna bedöma ett företags hållbarhetsprestanda bör 
hållbarhetsredovisningarna vara trovärdiga och tillförlitliga och för att uppnå det måste 
rapporterna vara relevanta och väsentliga (Manetti & Toccafondi 2012). Om man har en 
hållbarhetsrapport som är transparent och trovärdig kan företaget påverka sina intressenter 
samt ge en bild av företaget som en ansvarsfull aktör (Frostenson, Helin & Sandström 2015).  
 
Det är viktigt för företagen att identifiera vilka deras intressenter är i deras specifika bransch. 
Att identifiera vilka intressenter man har en avgörande faktor vid rapportering av 
hållbarhetsarbetet då det är väsentligt att företagen samarbetar med riktade intressenter för att 
uppfylla de krav som ställs från dem samt för att få en meningsfull feedback om sitt 
hållbarhetsarbete (Amran & Ooi 2014). I det fall man misslyckas med att identifiera vilka som 
är väsentliga intressenter och inte lyckas svara på deras förväntningar kan företagen riskera att 
dess hållbarhetsredovisning inte blir relevant och trovärdig (Frostenson, Helin & Sandström 
2015). Vidare menar Frostenson, Helin och Sandström (2015) att det inte enbart handlar om 
att identifiera intressenter utan det är också viktigt att göra en prioritering mellan 
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intressenterna, identifiera de specifika frågor som är av betydelse för intressenterna samt föra 
en dialog med intressenter och öka deras deltagande i hållbarhetsarbetet. På så sätt kan de ha 
en viktig röst och en påverkan när det gäller frågor som rör hållbarhetsarbetet (Frostenson, 
Helin & Sandström 2015).  
 
Den viktigaste anledningen till att företagen rapporterar är enligt Amran och Ooi (2014) för 
att skydda sitt varumärke och rykte. I dagsläget är informationstekniken väldigt utvecklad och 
all information blir offentlig och tillgänglig. Massmedias utveckling har ökat samhällets 
medvetenhet samt intressenternas insyn i företagen vilket leder till att företagens 
hållbarhetsarbete har blivit mer övervakat. Företagen ändrar sitt beteende när intressenterna 
ställer krav på det men om de inte engagerar sig kommer företagen att fortsätta sin 
verksamhet utan att ta hänsyn till hållbarhet (Amran & Ooi 2014).  
 

3.3 Nyinstitutionell teori 
 
Enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) är den nyinstitutionella teorin en 
vidareutveckling av tidig institutionell teorin som fokuserar på omgivningens påverkan på 
organisationer. Teorin utgår ifrån att man ifrågasätter huruvida organisationer är rationella när 
det kommer till måluppfyllelse och man tar hänsyn till hur organisationerna påverkas av 
omgivningen och kulturella aspekter. Teorin grundar sig i uppfattningen om att institutioner 
består av en samling kulturella och sociala konstruktioner som påverkar hur organisationerna 
utformas (Eriksson Z, Kalling & Styhre 2006). Ett företag som är institutionaliserat innebär 
att det påverkats av sin omgivning och av erfarenheter om hur tidigare situationer skötts 
(Deegan & Unerman 2011). 
 
Den nyinstitutionella teorin har vuxit fram sedan sent 70-tal och bidrar enligt Deegan och 
Unerman (2011) till en förklaring till varför olika företag får liknande egenskaper och 
utformning och hur särskilda organisationsformer antas för att tillföra legitimitet till 
organisationen. En central tanke inom teorin är just att organisationer motiveras av att bli 
accepterade av omgivningen så att de på så sätt kan uppnå legitimitet. Den nyinstitutionella 
teorin fokuserar i huvudsak på varför företag inom ett visst organisationsfält, till exempel en 
bransch är så lika varandra (Deegan & Unerman 2011). Dimaggio och Powell (1983) menar 
att organisationer skapar och skapas av en omgivning inom ett organisationsfält. Även 
Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) menar att det finns en ömsesidig påverkan 
inom och utom institutionerna.  
 
Inom organisationsfältet sker en typ av homogeniseringsprocess vilket innebär att de 
efterliknar varandra mer och mer. Enligt Eriksson Z, Kalling och Styhre (2006) anpassar sig 
organisationer efter det handlande som anses vara mest lämpligt för att på så sätt undvika 
kaos. Vidare menar Dimaggio och Powell (1983) att förklaringen till varför företag inom ett 
visst organisationsfält liknar varandra grundar sig i isomorfism vilket innebär en process där 
en enhet i en population tvingas efterlikna andra enheter med samma förutsättningar. 
Författarna delar in den institutionella isomorfismen i tvingande isomorfism, mimetisk 
isomorfism och normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen kommer ofta från politisk 
påverkan såsom lagar, regler och branschspecifika standarder medan mimetisk isomorfism 
härstammar från osäkerhet där företagen istället för att hitta en egen lösning på problem väljer 
att imitera andra organisationer inom fältet, framförallt för att uppnå legitimitet. Normativ 
isomorfism härstammar främst från professionalisering, utbildning och gemensamma nätverk 
där kunskap och idéer delas. Företagen anställer ofta personal med en viss specifik typ av 
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utbildning vilket också leder till att företagen blir alltmer lika (Dimaggio & Powell 1983).  
 
En annan del av den institutionella teorin är frikoppling, vilket enligt Deegan och Unerman 
(2011) innebär att det kan skilja sig mellan företagens utåt sett institutionella praxis och deras 
faktiska arbete. När det kommer till hållbarhetsrapportering kan frikoppling också vävas 
samman med delar av legitimitetsteorin då företagen kan rapportera om hållbarhetsarbete för 
att uppnå en viss image men som kan skilja sig markant från deras faktiska arbete (Deegan & 
Unerman 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) är den institutionella teorin intressant att 
studera i förhållande till utlämnande av frivilliga upplysningar då den genom en förklaring till 
hur företag bemöter institutionella påtryckningar och förväntningar, ger ett komplement till 
intressent- och legitimitetsteorin.  
 

3.4 Global Reporting Initiative (GRI) 
 
Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som innehar ett av världens mest kända 
och använda ramverk för hållbarhetsredovisning. Det grundades år 1997 av organisationer 
som tillhör the Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) och the 
United Nations Environmental Programme (UNEP) med syfte att utveckla globala riktlinjer 
för sociala, miljömässiga och ekonomiska prestanda (Hedberg & Malmborg 2003). GRIs 
riktlinjer offentliggjordes för första gången år 2000 och direkt började många företag och 
organisationer använda sig av dessa. Den andra versionen av GRIs riktlinjer kom ut år 2002 
och under år 2003-2005 utvecklades branschspecifika tillägg för indikatorer som framgår i 
riktlinjerna. Det har även utvecklats en intressenttråd som är ett av GRIs styrande organ och 
som är en form av policy för intressenter. Den tredje versionen av GRIs riktlinjer släpptes år 
2006 och kallas för G3 och samma år offentliggjordes det att över 850 företag har använt sig 
av GRIs riktlinjer i deras hållbarhetsrapporter (Larsson & Ljungdahl 2008). GRI bildades på 
grund av att det saknades ramverk för hur företagens CSR-arbete ska rapporteras. Utan 
användning av GRIs riktlinjer blir det svårt att jämföra rapporter med andra företag eftersom 
företagen själva bestämmer vad som ska redovisas. Därför har GRI blivit ett alltmer 
accepterat ramverk under de senaste åren (Hedberg & Malmborg 2003). 
  
Företagens intressenter, främst kunder, förväntar sig att företagen ska redovisa sitt 
hållbarhetsarbete och denna förväntan från intressenter ledde till att hållbar utveckling och 
socialt ansvarstagande blev en del av verksamheten. Eftersom företagen granskas av sina 
intressenter, där i bland kunder och aktieägare, är det viktig att hitta en väl etablerad strategi 
för hållbarhetsrapporter. Öppenhet är en av de viktigaste strategierna som företagen bör ta 
hänsyn till när de upprättar sina rapporter. Användningen av GRIs riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning är därför väldigt uppskattat bland företagen då de vägleder till en mer 
öppen rapportering (Isaksson & Steimle 2009). För att lättare kunna kommunicera med sina 
intressenter uppmuntrar GRI företagen att använda sig av dess riktlinjer. De företag som följer 
GRIs riktlinjer anses ha mer trovärdiga hållbarhetsredovisningar. När företagen använder av 
sig GRIs riktlinjer ser intressenterna tydligt hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor då 
användningen av riktlinjerna förbättrar företagets kommunikation gentemot dess omgivning 
(Hedberg & Malmborg 2003). Enligt Hedberg och Malmborg (2003) ska företaget använda 
sig av GRIs riktlinjer för att öka jämförbarheten och tillförlitligheten av sin 
hålbarbarhetsredovisning. Jämförbarheten av företagens hållbarhetsrapporter har blivit bättre 
med riktlinjerna men trots detta finns det fortfarande brister. Eftersom GRIs riktlinjer är 
väldigt abstrakta tillämpar företagen dem utefter sina egna behov vilket innebär att företag 
applicerar riktlinjerna olika och detta leder då till brister i jämförbarheten. Problemet med 
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jämförbarheten mellan företagens hållbarhetsredovisningar kan lösas genom att fler använder 
sig av GRIs riktlinjer på ett fulländat sätt.  GRI är det dock fortfarande relativt nytt och 
riktlinjerna är under ständig utveckling (Hedberg & Malmborg 2003). 
 
Finansiell redovisning till skillnad från hållbarhetsredovisning har utvecklats under 
århundrade medan utvecklingen av hållbarhetsredovisning skett under ett antal årtionde och 
GRIs riktlinjer är ännu relativt nya. Det finns därför en del svagheter vad gäller GRIs ramverk 
som exempelvis att det finns väldigt få användare som följer ramverket på ett fulländat sätt. 
Företagen fokuserar mest på redovisningen istället för att tolka riktlinjerna utifrån sin 
verklighet och det är därför viktigt att GRI förtydligar tolkningen av dess ramverk (Barkland 
& Ljungberg 2010). I likhet med Barkland och Ljungberg (2010) menar Isaksson och Steimle 
(2009) även att företagen spenderar mycket tid och pengar för att upprätthålla en 
hållbarhetsrapport, som resulterar i att rapporten kommer ut på ca 40-100 sidor, vilket kan 
vara mycket information för läsaren. Det viktigaste är egentligen att rapporten ska ge 
nödvändig information om hur företagen tar ansvar genom sitt hållbarhetsarbete samt hur de 
arbetar mot en hållbar utveckling, vilket är något som intressenter verkligen efterfrågar 
(Isaksson & Steimle 2009). En annan brist med GRIs riktlinjer är enligt Barkland och 
Ljungberg (2010) att det inte är uppenbart att det är ett redskap för att utveckla processen för 
arbetet med hållbar utveckling. Dessutom är riktlinjerna väldigt omfattande och detaljerade 
vilket gör att redovisningarna bara undantagsvis klarar att besvara instruktionerna i 
indikatorsprotokollen (Barkland & Ljungberg 2010).  
 

3.5 Corporate Social Responsibility (CSR)  
 
CSR står för Corporate Social Responsibility och definieras av World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) som företagets etiska beteende gentemot samhället samt 
bidragande till ekonomisk utveckling samtidigt som de agerar ansvarfullt i sina relationer med 
intressenter och företagens sociala förpliktelser emot samhället (Larsson & Ljungdahl 2008). 
Samtidigt definierar EU kommissionen CSR som ett begrepp som innebär företagens 
frivilliga insatser med att integrera social- och miljömässiga frågor i sin verksamhet. CSR 
inbegriper företagets relationer med alla intressenter, från marknadsrelaterade intressenter 
såsom kunder, aktieägare, leverantörer till interna intressenter såsom anställda och styrelse 
eller samhällsaktörer såsom statliga och icke-statliga organisationer. Genom att företagen 
engagerar sig i CSR tar de ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv (Isaksson & Steimle 2009).  
 
Enligt Isaksson och Steimle (2009) förväntar sig intressenterna att företaget rapporterar hur de 
arbetar med hållbarhetsfrågor. Denna förväntan från intressenterna ledde till hållbar 
utveckling och CSR har blivit en del av företagets dagliga verksamhet. Trots att företagen 
drivs mot att arbeta med hållbarhet finns det fortfarande diskussioner om hur man kan 
beskriva och definiera hållbar utvecklingen så att företagen kan få en klar uppfattning om det 
(Isaksson & Steimle 2009). Hållbar utveckling och CSR används ofta som om det har samma 
innebörd men dessa två begrepp skiljer sig. Hållbar utveckling är ett bredare begrepp och 
svårt att applicera i företagets verklighet (Larsson & Ljungdahl 2008). Dock så menar 
Isaksson och Steimle (2009) att det är viktigt att hållbar utveckling får en central roll i 
organisationen för utan de stora bolagens medverkan är det omöjligt för nationerna att driva 
en hållbar utveckling. 
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Företagens påverkan på miljö- och socialmässiga aspekter började diskuteras redan lång tid 
innan någon definition av CSR bildades men företagen hade då enligt Claydon (2011) inget 
ansvar när det kommer till hållbarhetsfrågor. Istället låg ansvaret på staten. Idag finns det 
enligt Claydon (2011) flera modeller av CSR. Den första modellen som togs fram av CSR 
kallas för The pyramid of corporate social responsibility som innebär att företagen bör ta 
ansvar för verksamhetens miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Den andra modellen kallas 
för The model of sustainable development och till skillnad från första modellen visar denna 
modell fyra aspekter där företagen både på kort- och långsikt bör ta ansvar för miljö, sociala, 
ekonomiska och organisatoriska aspekter (Claydon 2011).  
 

3.6 Tidigare studier  
 

3.6.1 Hållbarhetsredovisning som begrepp 
 
Enligt Gray (2010) har många företag ett väletablerat arbete kring hållbarhetsrapportering 
men dock finns fortfarande brister i deras engagemang kring hållbarhetsaktiviteter vilket till 
stor del beror på verksamhetens inställning till hållbarhet samt hur begreppet hållbarhet tolkas 
och uppfattas av företagen. Det är svårt att ha en allmän definition av hållbarhet som kan 
innebära samma för alla företagen och det kommer att ta lång tid tills företagen får en klar 
uppfattning av begreppet (Gray 2010). I likhet med Gray (2010) menar Schaltegger och Buritt 
(2010) att det inte finns en generell definition av vad hållbarhet innebär. Många gånger 
blandas hållbarhetsredovisning ihop med miljöredovisning eller uppfattas som en annan term 
för miljöredovisning. Miljöredovisning är redovisningen av ett företags miljöpåverkan medan 
hållbarhetsredovisning har mer fokus på att analysera förhållandet mellan miljömässiga, 
sociala och ekonomiska frågor (Schaltegger & Burit 2010). 
 
Det är svårt för företagen att upprätta en trovärdig och tillförlitlig rapport som redovisar 
hållbarhet på en organisationsnivå vilket beror på att hållbarhet är ett miljö- och socialt 
begrepp som sällan stämmer överens med företagens huvudsakliga mål och för att hållbarhet 
är ett tillstånd det vill säga ett sätt att vara. Hållbarhet beror på vilket samhälle man existerar i 
med hänsyn till exempelvis faktorer såsom politik, religion och kultur. Dessa faktorer ger i 
slutändan olika uppfattningar av hållbarhet (Gray 2010). Hållbarhetsrapportering har fått egna 
tolkningar och användningar av företagen och utvecklingen av hållbarhetsverktyg är 
fortfarande i tidig utvecklingsfas. Därför måste framtida forskning lägga fokus på utmaningen 
att ta fram ett set med verktyg för hållbarhetsredovisning som kan användas i många olika 
affärssituationer. Annars finns det en risk att hållbarhetsrapporteringen fortsätter vara i en 
tidig utvecklingsfas och uppfattas mer som en modegrej istället för att vara en väl definierad 
strategi (Schaltegger & Burit 2010).  
 

3.6.2 Motiv bakom hållbarhetsredovisning  
 
Då hållbarhetsredovisning är frivillig att upprätta har stor fokus lagts på bakomliggande motiv 
till hållbarhetsredovisning i tidigare studier. Babiak och Trendafilova (2011) menar att det i 
huvudsak är de viktiga intressenternas, till exempel ledarnas motiv som kommer att avgöra 
hur företaget ska styras och hur de ska ta sig an hållbarhetsinitiativ.  Elsakit och Wothington 
(2012) menar att det krävs påtryckningar från viktiga intressenter för att företagen ska 
upprätta en omfattande hållbarhetsredovisning då företag vill förse sina intressenter med 
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information (Elsakit & Wothington). Institutionella påtryckningar framförallt från 
institutionella investerare har en stor påverkan på företagens val att agera ansvarsfull (Babiak 
& Trendafilova 2011; Nazari, Herremans & Warsame 2015). Företagen vill anpassa sig efter 
institutionella påtryckningar och förväntningar för att på så sätt uppnå legitimitet (Babiak & 
Trendafilova 2011). Viljan att uppnå legitimitet är ett av de mest vanligt förekommande 
motiven till varför företag hållbarhetsredovisar. De vill genom sin hållbarhetsredovisning 
kommunicera ut information som leder till att de bibehåller eller uppnår legitimitet och kan 
bli sedda på som en god medborgare (Cho & Patten 2007; Babiak & Trendafilova 2011). 
Företag som verkar inom miljökänsliga branscher är mer benägna att hållbarhetsredovisa än 
vad företag som verkar inom icke miljökänsliga branscher är, då det är mer utsatta för 
exponering inför allmänheten (Cho & Patten 2007).  Vidare menar även Nazari, Herremans 
och Warsame (2015) att det finns ett samband mellan risken att bli utsatt för negativ 
mediabevakning och ökad hållbarhetsrapportering.   
  
Enligt Babiak och Trendafilova (2011) blir företag mer benägna att agera ansvarsfullt om det 
finns starka och väletablerade regler tillsammans med en effektiv industriell självreglerande 
marknad och en oberoende part som granskar. Det finns idag också strategiska möjligheter 
som företagen kan dra fördel av genom att arbeta hållbart vilket också är en påverkande faktor 
i företagens val att agera ansvarsfullt. Elsakit och Worthington (2012) menar vidare att 
företagen drivs till att upprätta en hållbarhetsredovisning på grund av de finansiella fördelar 
som kan dras av att kommunicera frivillig information som berör sociala och miljöinriktade 
frågor. Informationsgapet mellan investerare och chefer minskar genom kommunikationen 
vilket i sin tur leder till ett ökat förtroende och kan resultera i möjligheter såsom tillåtna 
mindre kostnader av kapital och att företagen uppnår ett ökat intresse från institutionella 
investerare. Dessa incitament till hållbarhetsredovisning är framförallt vanligt förekommande 
bland stora företag (Elsakit & Worthington 2012). Även Babiak och Trendafilova (2011) 
styrker att det finns ett samband mellan socialt ansvarstagande och finansiella fördelar.  
 
Tidigare studier är mycket fokuserade på vilka externa faktorer som påverkar företagens val 
när det kommer till hållbarhetsredovisning och ovannämnda faktorer är viktiga och väger 
tungt. Nazari, Herremans och Warsame (2015) nämner dock också att det är viktigt att ha med 
i åtanke att även intern struktur och resurser som främjar hållbarhetsarbete kommer att 
påverka hållbarhetsredovisningen. Hubbard (2011) beskriver kortfattat att faktorer som rör 
vilket samhälle företagen finns i, politiska faktorer, företagens storlek och lönsamhet, 
ägarstrukturen samt vilken bransch företaget verkar inom, kommer alla att påverka vilka 
möjligheter och motiv som finns till att upprätta en hållbarhetsredovisning samt hur innehållet 
kommer att se ut (Hubbard 2011). 
  

3.6.3 Hållbarhet inom klädbranschen respektive banksektorn 
 
Klädföretag som hör till konfektionsbranschen verkar inom en mycket miljökänslig bransch 
och har växt fram i snabb takt på marknaden. I och med den snabba tillväxten av företag med 
konfektionsindustrier menar Kozlowski, Searcy och Bardecki (2015) att granskning av de 
konsekvenser branschen för med sig, har ökat, framförallt när de kommer till miljö, sociala 
och ekonomiska konsekvenser. Stort fokus har hamnat på miljörelaterade frågor såsom farliga 
kemiska ämnen och användningen av icke förnybara resurser. I och med möjligheten för 
företagen att tillverka sina kläder till väldigt låg kostnad har klädindustrin växt enormt och ett 
fast fashion mode har vuxit fram. Kläderna är tillverkade för att kunna säljas billigt och enbart 
användas en kort period för att sedan slängas. Den uppmuntrade engångsanvändningen av 
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kläder påverkar konsumtionsbeteendet och detta leder till större påverkan på miljön under 
hela värdekedjan. Företagen har också blivit hårt kritiserade för deras anställningsvillkor i 
industrierna och det har blivit en nödvändighet för företagen att ta hänsyn även till etiska 
frågeställningar i sitt arbete. Som följd av detta har hållbarhet blivit ett alltmer viktigt område 
att ta hänsyn till (Kozlowski, Searcy & Bardecki 2015).  
 
När det kommer till företag inom bankbranschen menar Carnevale, Mazzuca och Venturini 
(2012) att synen på banker i relation till hållbarhet ändrats med tiden. Förr ansåg man att 
banker inte behövde ta hänsyn till ett hållbart ansvarstagande på samma sätt som idag 
eftersom bankers produkter inte har någon direkt koppling till risker och effekter som kan 
hänvisas till sociala och miljörelaterade problem. Men idag ställs mer krav på företagen och 
de får ta ansvar dels för sitt eget företag men det ställs också krav på vilka typ av företag 
bankerna finansierar. Det är viktigt för bankerna att ta hänsyn till direkta och indirekta risker 
som härrör från utlåning till företag som utsätts för miljömässiga och sociala problem 
(Carnevale, Mazzuca, & Venturini 2012). Enligt Bollas-Araya, Seguí-Mas och Polo-Garrido 
(2014) är företag som verkar inom den finansiella sektorn också känsliga när det kommer till 
hållbarhet i förhållande till finansiella kriser. När ett land går igenom en ekonomisk kris 
påverkas banker markant och i och med senaste årens finanskriser har hållbarhet fått större 
fokus inom banksektorn. Finanskrisens konsekvenser påverkar framförallt samhällets 
förtroende gentemot bankerna. Hållbarhet är därför inte bara viktigt, utan nödvändigt för att 
bankerna ska kunna generera och behålla förtroende från samhället och även för att kunna 
bygga upp ett förtroende från viktiga intressenter. För att bygga upp ett förtroende krävs att 
företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete, där hållbarhetsrapportering får en viktig del. 
Rapporteringen av hållbarhet har blivit allt mer vanligt då den finansiella sektorn spelar en 
stor roll i främjandet av stabilitet i samhället och många av företagen väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning i enighet med GRIs riktlinjer (Bollas-Araya, Seguí-Mas & Polo-
Garrido 2014). 
 

3.6.4 Fördelar och nackdelar med obligatorisk hållbarhetsredovisning 
 
Enligt Habek (2013) debatteras det om för och nackdelar med både obligatorisk och frivillig 
hållbarhetsredovisning. De som talar för frivilliga redovisningsstandarder är att de i motsats 
till obligatorisk hållbarhetsredovisning är flexibla och anpassningsbara efter varje företag. Ett 
företag är inte de andre likt och en mall som passar alla går inte enligt forskare att ta fram. Det 
kan dock uppstå konflikter vid frivilliga redovisningsstandarder om vems intressen företagen 
ska beakta i rapporten samt en risk att företagen ser på frivillig rapportering som mindre 
viktig och därför utesluter det. Vid frivilliga standarder finns också risken att företag väljer 
olika tidsperioder och olika indikatorer på rapporteringen vilket gör den svårt att jämföra. 
Bättre möjlighet för jämförbarhet är ett av de vanliga argumenten som de som talar för en 
obligatorisk hållbarhetsredovisning använder (Habek 2013). 
 
Fördelen med obligatorisk hållbarhetsredovisning är enligt Habek (2013) att det ofta leder till 
mer ansvarsfulla ledningsmetoder. Andra argument som tas upp i Habeks artikel (2013) som 
verkar för obligatorisk hållbarhetsredovisning är kostnadsbesparing, standardisering och 
förändring av företagskulturen. De som argumenterar mot en obligatorisk 
hållbarhetsredovisning menar att det blir en begränsad möjlighet att uppnå konkurrenskraft på 
marknaden och de hävdar även att det kommer att leda till standardiserade upplysningar som 
bara möter minimumkraven. Utan övervakning menar också författarna att 
hållbarhetsrapporten blir meningslös och att det bara kommer att kosta pengar och resurser i 
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onödan. Vissa hävdar till och med att kvaliteten på informationen i hållbarhetsredovisningen 
kan bli sämre av att det bli reglerat och lagstadgat, då fokus istället läggs på att reducera sina 
rapporteringskostnader. De största motargumenten för lagstadgad hållbarhetsredovisning är 
att det är svårt att bestämma vad som bör krävas och hur man ska kunna övervaka om 
rapporten är tillräcklig. Habek (2013) menar även att det är kostsamt för företagen att samla in 
den data som behövs.  
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4 Empiri 
 

4.1 Klädbranschen 
 

4.1.1 KappAhl  
 
KappAhl är idag en av nordens ledande klädkedjor med ett totalt antal anställda på 4104st 
vilket vid omräkning till heltidstjänster motsvarar ca 2885st. Deras nettoomsättning uppkom 
enligt senaste årsredovisningen till 4588 mnkr och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan 2006 (KappAhl 2014/2015a). KappAhl startades som en kappaffär i en källare i 
Göteborg år 1953 av en man vid namn Per-Olof Ahl. Per-Olof hade rest runt mycket i sitt liv 
och sett att många kvinnor inte hade råd att investera i en ny kappa, något han bestämde sig 
för att ändra på. Hans affärsidé byggde på att erbjuda varje kvinna en chans att klä upp sig till 
ett överkomligt pris. KappAhl idag har ett brett sortiment av kläder till dam, herr och barn och 
har ca 400 butiker utspritt i Sverige, Norge, Finland och Polen (KappAhl 2016). 
   
KappAhls produktion sköts av fristående leverantörer och stora delar av produktionen finns i 
Europa och Asien. KappAhl har dock produktionskontor i bland annat Bangladesh, Indien och 
Kina. Sedan 2014 började de att sälja plagg i Better Cotton-bomull i sina butiker i syfte att 
deras sortiment skulle bli mer hållbart. De följer därför ständigt utvecklingen kring förnybara 
och ekologiska material. KappAhl arbetar intensivt för att utöka hållbarhetsmärkta plagg i sitt 
sortiment och har idag cirka en fjärdedel av sina kläder producerade i hållbara material 
(KappAhl 2014/2015a). 
 
KappAhl informerar i sin årsredovisning (2014/2015a) att de har en uppförandekod som 
leverantörerna måste följa, där de ställer krav på att leverantörerna ska ta hänsyn till 
uppförandekoden i alla faser i produktionsledet. Kraven innefattar frågor som rör mänskliga 
rättigheter som tvångsarbete och barnarbete och sociala förhållanden som arbetsmiljö och 
arbetsvillkor men även miljöaspekter som rör användning av vatten, energi, utsläpp och 
kemikalier. KappAhl gör även kontinuerliga uppföljningar av leverantörerna för att 
kontrollera att de verkligen följer uppförandekoden (KappAhl 2014/2015a).  
 
KappAhl integrerar sin hållbarhetsredovisning med sin årsredovisning och upprättar den i 
enighet med GRIs riktlinjer (KappAhl 2014/2015a; KappAhl 2014/2015b). Företagets 
årsredovisning består av två delar. I den första delen rapporterar de sitt fördjupade 
hållbarhetsarbete och i den andra delen finns till största del företagets finansiella 
årsredovisning. Vi har kodat del ett samt sex sidor i andra delen i årsredovisningen där 
företaget presenterade sin GRI-rapport. Resultatet från vår kodning av KappAhls 
hållbarhetsredovisning presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 1).  
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     Affärsmodell Policy Resultat av 

policy 
Hantering av 

risker 
Väsentliga 

risker 
Andra icke-
finansiella 

upplysningar 

Totala 
poäng 

Antal nämnda 
kategorier 

Mest förekommande 
kategorier 

Miljö 49 17 16 66 13 0 161 11(13) Skadliga ämnen (29), 
Vattenanvändning och 
Hållbart material (21) 

Sociala 
förhållanden 

14 18 0 22 5 16 75 8 (16) Arbetsvillkor 
(20),Granskning 
leverantörer (15) 

Personal 9 3 9 14 0 0 35 7 (10) Diskriminering (15), 
Utbildning/kompetens (11) 

Mänskliga 
rättigheter 
 

6 21 6 23 3 0 59 6 (8) Granskning leverantörer 
(16), 

Respekt för 
mänskliga rättigheter (15) 

Antikorruption 
 

0 3 0 5 1 0 9 3 (5) Korruption (7), 
Granskning och krav på 

leverantörer (1) 

Totala poäng 78 62 31 130 22 16 339 35(52)  

Tabell 1. KappAhls resultat av kodningen 
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Vår kodning av KappAhls hållbarhetsredovisning resulterade i sammanlagt 339 poäng varav 
161 poäng under miljö, 75 poäng under sociala förhållanden, 35 poäng under personal, 59 
poäng under mänskliga rättigheter och 9 poäng under antikorruption.  Företaget berörde 
många underkategorier inom flera områden men bara hälften av våra underkategorier under 
sociala förhållanden. Av totalt 52 underkategorier berördes 35 st. Företaget upplyser mycket 
om deras hantering av risker och även omfattande om deras affärsmodell. Företaget 
rapporterade väldigt omfattat inom miljö, även vad gäller resultat av policy och väsentliga 
risker. Dock så rapporterades det väldigt begränsat eller inget alls om väsentliga risker inom 
personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det saknades även upplysningar om 
resultat av policy inom sociala förhållanden och antikorruption. Andra icke finansiella 
förhållanden togs bara upp inom sociala förhållanden. 
 
a) Miljö 
 
KappAhl redovisar mest om miljöaspekter i sin hållbarhetsredovisning i jämförelse med de 
andra områdena, vilket syns tydligt i resultatet av kodningen. Företaget lägger stor vikt vid 
rapportering av skadliga ämnen, där de fokuserar bland annat på att minska användningen av 
kemikalier. Utöver skadliga ämnen rapporterade KappAhl mest om utsläpp, 
vattenanvändning, hållbart material, återvinning/återanvändning och granskning av 
leverantörer. Hållbart material är den andra underkategorin som företaget lämnar mest 
information om där de berör företagens arbete med att öka andelen hållbara material i 
produktionen och den tredje kategorin som fick mest poäng var utsläpp. Den information som 
berörde granskning av leverantörer handlade om uppföljning av leverantörer utifrån 
företagets uppförandekod.  De enda kategorierna som företaget inte lämnade information om 
var finansiering av miljöprojekt och övrigt. Av sammanlagt 13 underkategorier berörde 
upplysningarna 11. Företaget lämnar miljöupplysningar som beskriver företagets 
affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker och väsentliga risker. De flesta av 
upplysningarna handlade om hantering av risker och affärsmodell men de lämnade även 
upplysningar om policy och resultat av policy i lika utsträckning.   
 
b) Sociala förhållanden  
 
Sociala förhållanden är det andra området som företaget fick mest poäng på i kodningen, där 
arbetsvillkor är den underkategorin som företaget lämnade mest information om. KappAhl 
arbetar för att säkerställa att leverantörerna uppfyller kraven på arbetsvillkor utifrån 
uppförandekoden. Den andra underkategorin som berördes flest gånger var granskning av 
leverantörer där företaget som vi nämnt tidigare gör årliga inspektioner utifrån 
uppförandekoden. Samhällsengagemang i produktionsländer är den tredje underkategorin 
som företaget lämnar mest information om, där KappAhl exempelvis bidrar genom att erbjuda 
utbildning till utsatta kvinnor i de länder deras produktion sker för att skapa ett mer 
självständigt liv för kvinnorna. Av sammanlagt 16 underkategorier berörde företaget 8, där 
mångfald, jämställhet och djurens rättigheter är några som inte nämndes. Upplysningarna 
inom sociala förhållanden lämnade information om företagets affärsmodell, policy, hantering 
av risker och väsentliga risker. De berörde även andra icke finansiella förhållanden som är 
relevanta för företaget. De flesta upplysningar som behandlade andra icke finansiella 
förhållanden berörde samhällsengagemang i produktionsländer. Upplysningar om resultat av 
policy har inte fått något poäng. De flesta av upplysningarna handlade om hantering av risker 
och förutom resultat av policy rapporterades det minst om väsentliga risker.   
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c) Personalfrågor 
 
När det gäller personalfrågor lämnar KappAhl mest information om diskriminering och 
utbildning/kompetens. Information som kodades under diskriminering berörde bland annat att 
företaget inte tolererar någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande 
särbehandling på arbetsplatsen. Information som kodades mest efter diskriminering är 
utbildning/kompetens, där företaget exempelvis erbjuder kurser och utbildningsprogram för 
alla anställda. På den tredje platsen kom nöjda medarbetare. Av sammanlagt 10 
underkategorier berörde företaget 7 där mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö och 
kollektivavtal/rätt till facklig anslutning endast fick ett poäng. Arbetsvillkor och hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen nämndes inte och dessa fick därför inga poäng i kodningen. 
Upplysningarna beskriver företagets affärsmodell, policy, resultat av policy och hantering av 
risker. Upplysningarna berörde i de allra flesta fall företagets hantering av risker men även 
affärsmodell som bara fick fem poäng mindre än hantering av risker. De lämnade inga 
upplysningar om väsentliga risker.  
 
d) Mänskliga rättigheter 
 
Mänskliga rättigheter är det tredje området som företaget lämnar mest information om där 
granskning av leverantörer är den underkategorin som fått flest poäng då stor fokus lades på 
upplysningar om uppförandekoden. Respekt för mänskliga rättigheter och krav på 
leverantörer är de underkategorier som kom på andra plats och fick lika mycket poäng. Av 
totalt 8 kategorier under mänskliga rättigheter lämnade KappAhl information om 6 stycken. 
Upplysningarna beskriver företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av 
risker och väsentliga risker. Företagets upplysningar om mänskliga rättigheter beskrev oftast 
hantering av risker eller policy. 
 
e) Antikorruption 
 
Antikorruption är det område som företaget rapporterar minst om där de endast fått 
sammanlagt 9 poäng. Av 5 underkategorier berörde KappAhl 3, där bekämpning av 
korruption fick flest poäng följt av krav på och granskning av, leverantörer med 1 poäng på 
varje kategori. Information som kodades här berörde exempelvis att det är viktigt för 
KappAhl att skapa tydlighet och förenkla beslut för medarbetare och leverantörer för att 
enklare kunna undvika korruption. Upplysningarna beskriver policy, hantering av risker och 
väsentliga risker där de flesta av upplysningarna handlade om hantering risker och av dessa 
rapporterades det minst om väsentliga risker. Det lämnades inga upplysningar om resultat av 
policy eller affärsmodell. 
 

4.1.2 MQ 
 
På MQs hemsida (MQ 2016a) kan man läsa att ett antal butiksägare inom klädbranschen 
samlades i Stockholm år 1957 för att diskutera om de kunde gå samman istället för att 
konkurrera med varandra. Mötet mellan butiksägare ledde till ett samarbete mellan 25 herr- 
och dambutiker under namnet Detex AB. År 1961 flyttade Detex AB, som är dagens MQ, till 
Borås. Under 1979 bytte Detex AB namn till MAN-QVINNY AB och öppnade ett antal 
MAN och QVINNY butiker över hela landet. Sedan 1988 började herr- och damkläder säljas i 
samma butiker vilket ledde till att företaget lanserade MAN och QVINNY under en 
gemensam profil som vi kallar idag MQ (MQ 2016a) MQ är ett börsnoterat företag sedan 
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2010 och har sitt huvudkontor i Göteborg (MQ 2016c). MQ har inga egna fabriker utan 
produktionen sker i Europa och Asien. De har produktionskontor i Shanghai och Dhaka och 
har även lokal representation i Turkiet sedan 2013 (MQ 2016b). MQ har enligt 
årsredovisningen 2014/2015 en nettoomsättning på 1 557 mnkr och ett antal anställda på 
593st (MQ 2014/2015a).   
  
MQs hållbarhetsarbete är utifrån deras hållbarhetsredovisning (2014/2015b) fokuserat på tre 
områden. Dessa är en ansvarfull produktion där företaget ska ta ansvar vad gäller miljö, 
arbetsvillkor och arbetsmiljö samt engagerade medarbetare där företaget ger bra 
förutsättningar för medarbetarna så att de känner ett engagemang, glädje och ansvar. 
Medvetna kunder är det tredje områden MQ lägger vikt vid, där företaget fokuserar på att 
kläderna produceras med ansvar och med bättre kvalitet för kunderna och på så sätt ska 
plaggen kunna användas länge vilket skonar miljön. MQ redovisar sin fullständiga 
hållbarhetsredovisning separat från årsredovisningen och denna är från verksamhetsåret 
2014/2015. MQ följer inte någon av GRIs riktlinjer i sitt hållbarhetsarbete (MQ 2014/2015b). 
Resultat från vår kodning av MQs hållbarhetsredovisning presenteras i nedanstående tabell (se 
Tabell 2). 
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   Affärsmodell     Policy     Resultat av 
policy      

Hantering av 
risker      

Väsentliga 
risker      

Andra icke-
finansiella 
upplysningar 

Totala 
poäng 

Antal nämnda 
kategorier   

Mest förekommande 
kategorier 

Miljö 33 16 3 50 10 0 112 11 (13) Skadliga ämnen (28), 
Vattenanvändning (23) 

Sociala 
förhållanden 

36 12 3 77 20 18 166 10 (16) Arbetsvillkor (37), 
Arbetsmiljö (34) 

Personal 10 6 6 12 0 0 34 9 (10) Nöjda medarbetare (10), 
Utbildning/kompetens (7) 

Mänskliga 
rättigheter 
 

13 6 0 17 10 0 46 6(8) Barnarbete (12), 
Granskning leverantörer 

(11) 

Antikorruption 
 

5 1 0 6 2 0 14 3(5) Granskning leverantörer 
(8), Krav på leverantörer 

(4) 

Totala poäng 97 41 12 162 42 18 382 39(52)  

Tabell 2. MQs resultat av kodningen 
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Vår kodning av MQs hållbarhetsredovisning resulterade i sammanlagt 372 poäng varav 112 
poäng under miljö, 166 poäng under sociala förhållanden, 34 poäng under personal, 46 poäng 
under mänskliga rättigheter och 14 poäng under antikorruption. MQ berörde många 
underkategorier inom alla områden och lämnade upplysningar om sammanlagt 39 av 52 
underkategorier. Företaget lämnade bra med information som berörde affärsmodell och 
hantering av risker och berörde även väsentliga risker i bra utsträckning inom mänskliga 
rättigheter, miljö och sociala förhållanden. Det rapporterades dock inget om risker inom 
personal och begränsat inom antikorruption. Upplysningar om resultat av policy berördes 
inget eller ett fåtal gånger inom de olika områdena.  Andra icke finansiella förhållanden 
berördes endast under sociala förhållanden.  
 
a) Miljö 
 
De meningar som vi kodat i MQs hållbarhetsrapport består huvudsakligen av information om 
sociala förhållanden följt av miljö. Skadliga ämnen är den underkategorin som fick flest 
poäng under miljö och följt av det kom vattenanvändning. MQs mål är att deras produkter ska 
vara fria från ämnen som kan vara skadliga för miljön och människans hälsa samt skapa en 
mer hållbar vattenanvändning i produktionsledet. Utöver dessa två kom hållbart material som 
den tredje underkategorin som företaget berörde mest, där MQ bland annat informerade om 
att de ständigt jobbar för att öka andelen hållbara material och hållbar bomull i deras 
produktion. Av totalt 13 kategorier under miljö lämnade MQ upplysningar om 11 stycken, där 
finansiering av miljöprojekt och övrigt var de som inte nämndes. Upplysningarna gav 
information om företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker och 
väsentliga risker. De flesta av upplysningarna handlade om hantering risker och minst 
rapporterade de om resultat av policy.  
 
b) Sociala förhållanden  
 
MQ rapporterade mest om företagets sociala förhållanden, där de lade stor vikt vid 
arbetsvillkor och rapporterade om deras ständiga arbete för att förbättra arbetsvillkoren hos 
leverantörerna. Den andra underkategorin som fick mest poäng var arbetsmiljö där företaget 
exempelvis rapporterade om att de möjliggör kompetensutvecklingsprogram för sina 
leverantörer för en bättre arbetsmiljö med fokus på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På 
tredje plats av underkategorier kom granskning av leverantörer där de flesta poäng berörde 
granskning utifrån uppförandekoden. MQ var det enda företaget i vår studie som lämnade 
utförlig information om djurens rättigheter inkluderat deras djurpolicy. Av sammanlagt 16 
kategorier, berördes 10 och några av de som inte nämndes var mångfald, jämställdhet och 
ekonomisk hållbarhet. Upplysningarna som berörde MQs sociala förhållanden beskrev 
företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker och väsentliga risker. 
Utöver dessa rapporterade MQ även om icke finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten där vi exempelvis gav poäng för deras bidrag genom skänkta kläder till 
Myrornas organisation. Upplysningarna berörde i de allra flesta fall hantering av risker och 
affärsmodell och i minst uträckning resultat av policy.  
 
c) Personalfrågor 
 
MQ lämnade mest information om underkategorin nöjda medarbetare när det gäller 
personalrelaterade frågor, där bland annat engagerad medarbetare ansågs vara en förutsättning 
för företagets framtida utveckling. Utbildning/kompetens var den andra underkategorin som 
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företaget lämnade mycket information om där MQ bland annat rapporterade om att alla 
anställda på design och inköpsavdelningar får kontinuerlig utbildning för att åstadkomma 
resultat av sitt hållbarhetsarbete. Den tredje mest berörda kategorin var arbetsmiljö. 
Upplysningar inom arbetsmiljö berörde till exempel företagets kartläggning av arbetsmiljön 
på alla arbetsplatser och avdelningar i bolaget. Av sammanlagt 10 kategorier berörde MQ 9 
stycken, där mångfald var den enda som inte nämndes. Upplysningarna inom personalfrågor 
gav information om företagets affärsmodell, policy, resultat av policy och hantering av risker, 
där de flesta poäng gavs på hantering risker och affärsmodell. Upplysningarna beskrev inte 
väsentliga risker.  
 
d) Mänskliga rättigheter 
 
Mänskliga rättigheter är det tredje mest rapporterade området i MQs hållbarhetsredovisning 
där underkategorin barnarbete berördes oftast. Exempelvis nämner företaget i sin rapport att 
de har nolltolerans vad gäller barnarbete och innehar en intern åtgärdsplan vid 
uppmärksammade fall av barnarbete. Granskning av leverantörer har fått näst flest poäng och 
informationen som vi kodade berörde bland annat uppförandekoden, där mänskliga rättigheter 
var inräknat. Den tredje mest nämnda kategorin var övergripande. Av totalt 8 kategorier 
under mänskliga rättigheter lämnade MQ information om 6 stycken. Upplysningarna beskrev 
företagets affärsmodell, policy, hantering av risker och väsentliga risker. Det lämnades dock 
inga upplysningar som beskriver resultat av policy. Av företagets upplysningar belystes deras 
hantering av risker och affärsmodell i flest fall.   
 
e) Antikorruption 
 
MQ lämnar minst information om antikorruption i hållbarhetsrapporten. Bland 
underkategorier har dock flest poäng getts för granskning av leverantörer följt av krav på 
leverantörer. Som vi tidigare nämnt så fick företagen även här en hel del poäng för 
information om sin uppförandekod. På tredje plats kom bekämpning av korruption. Av 
sammanlagt 5 underkategorier berörde företaget 3 stycken. Upplysningarna beskrev företagets 
affärsmodell, policy, hantering av risker och väsentliga risker dock lämnades inga 
upplysningar som beskriver resultat av policy. De flesta av upplysningarna handlade om 
hantering risker och affärsmodell.  
 

4.1.3 Gina Tricot  
 
Gina Tricot är ett svenskt modeföretag som startades år 1997 och erbjuder kläder, smycken, 
accessoarer och kosmetika till kvinnor (Gina Tricot 2016b). Företaget driver sina butiker som 
helägda dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland och har idag 
sammanlagt 180 butiker i dessa fem länder. Förutom dessa fem europeiska helägda 
dotterbolag finns företaget i 28 övriga länder i Europa där de drivs genom varumärket i en 
mindre del av butikerna (Gina Tricot 2014b). Gina Tricot har sitt säte i Borås där de har alla 
sina centrala funktioner såsom design, inköp, marknadsföring, IT, logistik, CSR och HR. De 
tar själva hand om sitt lager och sin logistik sedan 2013. Gina Tricot äger inga egna fabriker 
utan mestadels av deras produktion sköts av leverantörer i Turkiet, Kina och Bangladesh 
(Gina Tricot 2014b). Företaget har enligt årsredovisningen (2014) en omsättning på 1 637 
mnkr och ett genomsnittligt antal anställda på 564st.  
  
Gina Tricot har en hållbar kollektion där de erbjuder kläder som är producerade i ekologisk 
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bomull. Företaget har en CSR avdelning som sköter företagets sociala ansvar och som ett 
resultat av många års erfarenheter publicerade företaget sin första hållbarhetsredovisning 
redan 2012 (Gina Tricot 2014b). Gina Tricot har en miljöpolicy som publiceras på deras 
hemsida. Företaget har även en uppförandekod som innehåller krav på att deras leverantörer 
följer de koder företagen upprättat. Uppförandekoden baseras på internationell 
arbetslagstiftning (ILO) och berör lön-, arbetstid-, hälso- och säkerhetsfrågor samt 
kemikaliehantering och djurhållning (Gina Tricot 2016a).   
  
Företaget rapporterar sitt hållbarhetsarbete i en från årsredovisningen skild hållbarhetsrapport. 
Den senaste hållbarhetsredovisningen är tillgänglig på deras hemsida och denna är för 
verksamhetsåret 2014. Gina Tricot baserar sin hållbarhetsredovisning på GRIs riktlinjer för 
rapportering av hållbarhetsarbete (Gina Tricot 2014b). Vi har kodat deras 
hållbarhetsredovisning och resultatet presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 3). 
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   Affärsmodell     Policy     Resultat av 
policy      

Hantering av 
risker      

Väsentliga 
risker      

Andra icke-
finansiella 
upplysningar 

Totala 
poäng 

Antal nämnda 
kategorier   

Mest 
förekommande 
kategorier 

Miljö 33 13 21 42 15 0 124 12(13) Hållbart material (18), 
energianvändning (17) 

Sociala 
förhållanden 

5 3 4 24 5 19 60 9 (16) Samhällsengagemang 
i produktionsländer 
(16), Granskning 
leverantörer (12) 

Personal 6 2 0 15 2 0 25 7(10) Utbildning/kompetens 
(7), Hälsa & Säkerhet 
på arbetsplatsen (6) 

Mänskliga 
rättigheter 
 

5 3 4 7 2 3 24 6(8) Granskning 
leverantörer (10), 

Krav på leverantörer 
(5) 

Antikorruption 
 

1 2 2 7 2 0 14 3(5) Granskning 
leverantörer (8), Krav 

på leverantörer (5) 

Totala poäng 50 23 31 95 26 22 247 37(52)  

Tabell 3. Gina Tricots resultat av kodningen 
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Vår kodning av Gina Tricots hållbarhetsredovisning resulterade i sammanlagt 247 poäng 
varav 124 poäng under miljö, 60 poäng under sociala förhållanden, 25 poäng under personal, 
24 poäng under mänskliga rättigheter och 14 poäng under antikorruption. Gina Tricots 
hållbarhetsredovisning var ganska tunn och det saknades upplysningar inom många relevanta 
områden, framförallt gällande resultat av policy, affärsmodell och policy. Det lämnades dock 
mycket information om hantering av risker och företagen benämner även väsentliga risker i 
bra utsträckning inom miljö men ganska begränsat inom de andra områdena. Av totalt 52 
underkategorier berördes ändå 37 av dem.  Andra icke finansiella förhållanden berördes bara 
under sociala förhållanden och mänskliga rättigheter. 
 
a) Miljö 
 
De meningar som vi kodat i Gina Tricots hållbarhetsrapport innehöll till största del 
information om miljö som fick hela 124 poäng mer än sociala förhållanden som kom på andra 
plats. Fördelningen av poäng under miljö var utspridda jämnt mellan vattenanvändning, 
återvinning, granskning leverantörer, skadliga ämnen, energi och hållbart material men 
hållbart material och energi var de underkategorier som vi kodat fram mest information om. 
Mycket av informationen om hållbart material berörde just företagens arbete med att öka 
andelen hållbara material i produktionen och poäng som vi kodat fram inom energi berörde i 
stora delar arbetet med energibesparing i företagets butiker.  På tredje plats kom granskning 
av leverantörer där mestadels av informationen som berörde underkategorin handlade om 
uppföljning av leverantörerna utifrån företagets uppförandekod. Av totalt 13 kategorier under 
miljö lämnade Gina Tricot information om 12 stycken, där finansiering av miljöprojekt var 
den enda som inte nämndes. Upplysningarna inom miljö lämnar information om företagets 
affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker och väsentliga risker. De flesta av 
upplysningarna handlade om hantering risker och minst rapporterades det om policy som ändå 
hade 13 poäng följt av väsentliga risker med 15 poäng.  
 
b) Sociala förhållanden 
  
Sociala förhållanden är det område som Gina Tricot rapporterar näst mest om där 
samhällsengagemang i produktionsländerna fick mest poäng. Företaget berörde inom detta 
område i stora delar deras engagemang för barnens rättigheter i Bangladesh bland annat 
genom deras stöd med förskolor i samhällena. På andra plats kom granskning av leverantörer 
där granskning och uppföljning utifrån uppförandekoden var i fokus. På tredje plats av 
underkategorier kom arbetsmiljö där hälsa och säkerhet i produktionerna var övervägande. Av 
totalt 16 kategorier berördes bara 9 kategorier där mångfald, jämställdhet och ekonomisk 
hållbarhet var några kategorier som vi inte kunde koda fram någon information om. 
Upplysningarna beskrev företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker 
och väsentliga risker. Utöver dessa rapporterade även Gina Tricot om icke finansiella 
förhållanden som är relevanta för verksamheten till exempel om sitt stöd till 
välgörenhetsorganisationer. Upplysningarna berörde i de allra flesta fall hantering av risker 
och minst fall om policy. 
 
c) Personalfrågor 
 
Personalfrågor fick en tredjeplats av berörda områden i Gina Tricots hållbarhetsredovisning 
med bara 1 poäng mer än mänskliga rättigheter. Inom detta område vägde 
utbildning/kompetens och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen tyngst bland 
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underkategorierna. Företaget nämnde bara information som kodades som utbildning och inget 
om personalens kompetens. Utbildningarna berörde olika områden där inget vägde tyngre än 
något annat men ett exempel är utbildning om brandsäkerhet.  Även hälsa och säkerhet 
berörde brandsäkerhet i till exempel butikerna. På tredje plats kom nöjda medarbetare där 
personlig utveckling och engagemang nämndes. Av våra 10 underkategorier berördes bara 7 i 
Gina Tricots hållbarhetsredovisning, där kategorier såsom mångfald och jämställdhet inte 
nämndes någon gång. Upplysningarna beskriver företagets affärsmodell, policy, hantering av 
risker och väsentliga risker. Upplysningarna berörde i de allra flesta fall hantering av risker 
men nämnde inget om något resultat av policy och bara två poäng om policy och väsentliga 
risker.  
 
d) Mänskliga rättigheter 
 
Gina Tricot rapporterade begränsat om mänskliga rättigheter som kom på fjärde plats. Inom 
området lades dock mest fokus på granskning av leverantörer och krav på leverantörer där 
uppförandekoden fick stor plats. På tredje plats kom barnarbete med 1 poäng efter krav på 
leverantörer. Av totalt 8 kategorier har Gina Tricot berört 6 av dessa och upplysningarna 
beskrev företagets affärsmodell, policy, resultat av policy och hantering av risker. 
Upplysningarna berörde även andra icke finansiella upplysningar såsom förebyggande arbete 
mot barnarbete genom informationsforum för föräldrar i produktionsländerna. De flesta av 
upplysningarna beskrev företagets hantering av risker och minst beskrevs väsentliga risker 
följt av policy.  
 
e) Antikorruption 
 
Antikorruption har fått minst poäng och företaget har inte lämnat någon konkret information 
inom området. Alla de poäng som vi kodat fram under antikorruption, bortsett från 1 poäng, 
berör granskning av och krav på leverantörer. I de meningar vi gett poäng för antikorruption 
har de berört granskning av och krav på leverantörer enbart allmänt utifrån uppförandekoden 
där en punkt om antikorruption ingår. Så sammanlagt berördes 3 kategorier utav 5 möjliga 
och även om upplysningarna beskrev företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, 
hantering av risker samt väsentliga risker fanns ingen konkret information om just deras 
arbete kring antikorruption. 
 

4.2 Banksektorn 

 
4.2.1 Svenska Handelsbanken  
 
Handelsbanken är en svensk börsnoterad fullsortimentsbank som grundades år 1871 i 
Stockholm och bedriver idag sin verksamhet i sammanlagt 25 länder. Företagets 
hemmamarknader är Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. 
Handelsbanken är en av de mest kostnadseffektiva bankerna i Europa och under de senaste 44 
åren har de haft högre lönsamhet än sina konkurrenter (Handelsbanken 2015). Handelsbanken 
har enligt årsredovisningen 2015 idag en omsättning på 40 336 mnkr och 11 819st. anställda.   
  
Enligt Handelsbankens årsredovisning (2015) utmärks deras sociala ansvarstagande (CSR) av 
ansvarsfull kreditgivning, rådgivning och ansvarsfulla investeringar samt strävan efter att ha 
nöjda kunder och kompententa medarbetare. Företaget har även många policyer som de följer 
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i sin verksamhet och bland dessa är policy för hållbarhet, policy för etik och policy mot 
korruption de som i störst utsträckning berör hållbarhet. Handelsbanken redovisar 
verksamhetens arbete med hållbarhet varje år och är medlem i de frivilliga FN-initiativen 
Global Compact och Principles for Responsible Investment (PRI). De följer även 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) riktlinjer för 
multinationella företag (Handelsbanken 2015).   
  
Företaget redovisar sin fullständiga hållbarhetsredovisning för 2015 integrerad i 
årsredovisningen och den är upprättad i enighet med GRIs riktlinjer för rapportering av 
hållbarhetsarbetet (Handelsbanken 2015). Utökad information om bankens hållbarhetsarbete 
presenteras även i en GRI-bilaga. Även om Handelsbanken har sin rapport integrerad i sin 
årsredovisning finns ett utdrag med deras hållbarhetsredovisning att ladda ner på deras 
hemsida. I vår kodning har vi kodat utdraget samt GRI-bilagan då de hänvisar till den i sin 
hållbarhetsredovisning. Resultatet från vår kodning av Handelsbankens 
hållbarhetsredovisning presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 4). 
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   Affärsmodell     Policy     Resultat av 

policy      
Hantering av 
risker      

Väsentliga 
risker      

Andra icke-
finansiella 
upplysningar 

Totala 
poäng 

Antal nämnda 
kategorier   

Mest 
förekommande 
kategorier 

Miljö 20 9 20 24 2 2 77 9(13) Utsläpp (24), 
Övergripande (23) 

Sociala 
förhållanden 

15 16 10 34 7 8 90 8(16) Ekonomisk hållbarhet 
(47), 

Samhällsengagemang 
i närsamhällen (11) 

Personal 48 21 11 46 2 0 128 10 (10) Nöjda medarbetare 
(26), Jämställdhet (26) 

Mänskliga 
rättigheter 
 

24 8 2 12 0 0 46 6(8) Respekt för mänskliga 
rättigheter (13), 

Övergripande (11) 

Antikorruption 
 
 

4 16 3 22 2 0 47 4(5) Bekämpning av 
korruption (24), 

Penningtvätt (11) 

Totala poäng 111 70 46 138 13 10 388 37(52)  

Tabell 4. Handelsbankens resultat av kodningen 
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Vår kodning av Handelsbankens hållbarhetsredovisning resulterade i sammanlagt 388 poäng 
varav 77 poäng under miljö, 90 poäng under sociala förhållanden, 128 poäng under personal, 
46 poäng under mänskliga rättigheter och 47 poäng under antikorruption. Banken berörde 
många underkategorier inom miljö, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det 
lämnades dock bara information om hälften av alla underkategorier under sociala 
förhållanden. Av sammanlagt 52 kategorier berördes 37 stycken. Överlag lämnades bra med 
information som berörde affärsmodell, policy, hantering av risker samt resultat av policy men 
företaget rapporterade väldigt begränsat eller inget alls om väsentliga risker inom de olika 
områdena. Det var bara inom sociala förhållanden som väsentliga risker nämndes flertal 
gånger. Andra icke finansiella förhållanden berördes endast under sociala förhållanden och 
miljö.  
 
a) Miljö 
 
Handelsbankens miljörapportering var i huvudsak fokuserad på sina egna utsläpp och 
övergripande information om miljöpåverkan. Handelsbankens upplysningar som berörde sina 
egna utsläpp handlade mestadels om koldioxidutsläpp. På tredje plats av de mest berörda 
kategorierna kom resursanvändning där företaget framförallt lämnade upplysningar om 
användandet av förnybara resurser. Av totalt 13 underkategorier berördes 9 stycken inom 
miljö där kategorier såsom vattenanvändning och skadliga ämnen inte nämndes alls och 
flertal kategorier såsom återvinning och finansiering miljöprojekt bara nämndes någon 
enstaka gång. Upplysningarna berörde företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, 
hantering av risker och väsentliga risker. De berörde även andra icke finansiella förhållanden 
som är relevanta för företaget i form av finansiering av miljöprojekt. Upplysningarna inom 
miljö berörde i störst utsträckning hantering av risker och berörde i minst utsträckning 
väsentliga risker för verksamheten. 
 
b) Sociala förhållanden  
 
Sociala förhållanden var det näst mest rapporterade området i Handelsbankens 
hållbarhetsredovisning där ekonomisk hållbarhet fick överlägset med poäng i jämförelse med 
de andra kategorierna. Bankens upplysningar om ekonomisk hållbarhet berör bland annat 
ansvarsfull kreditgivning. Samhällsengagemang i närsamhället är den kategori som berördes 
näst flest gånger och under denna kategori handlade upplysningarna till exempel om 
företagets engagemang för att främja en integration i samhället. På tredje plats av kategorierna 
med bara tre poäng från samhällsengagemang, kom arbetsvillkor. Av totalt 16 kategorier 
under sociala förhållanden lämnade Handelsbanken information om 8 stycken. 
Upplysningarna inom sociala förhållanden lämnade information om företagets affärsmodell, 
policy, resultat av policy, hantering av risker och väsentliga risker. De berörde även andra 
icke finansiella förhållanden som är relevanta för företaget. De flesta upplysningar som gavs 
poäng för andra icke finansiella förhållanden berörde samhällsengagemang. De flesta av 
upplysningarna i rapporten gav information om hantering av risker. Väsentliga risker var det 
som rapporterades minst om.  
 
c) Personalfrågor 
 
Personalfrågor var det område som Handelsbanken rapporter mest om, där nöjda medarbetare 
och jämställdhet vägde tyngst. Information som kodades under nöjda medarbetare berörde i 
stor utsträckning personalens engagemang och involvering. Med bara ett poäng efter nöjda 
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medarbetare och jämställdhet, kom utbildning/kompetens. Många av de poäng som vi kodat 
under kategorin utbildning/kompetens gav information om utbildningar för personal som ett 
förebyggande arbete för hantering av risker. Personal var det enda området som 
Handelsbanken rapporterade inom alla underkategorier, det vill säga 10 stycken kategorier. 
Upplysningarna beskrev företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker 
och väsentliga risker. Upplysningarna berörde i de allra flesta fall företagets affärsmodell men 
hantering av risker fick bara två poäng mindre. Företaget rapporterade i minst uträckning om 
väsentliga risker. 
 
d) Mänskliga rättigheter  
 
Det område som Handelsbanken rapporterade minst om var mänskliga rättigheter. Av de 
uppgifter som dock behandlade mänskliga rättigheter var det respekt för mänskliga rättigheter 
som lades störst fokus på. De flesta uppgifter som berörde respekt för mänskliga rättigheter 
handlade om olika initiativ som Handelsbanken anammat i arbetet mot diskriminering på 
grund av bland annat etnicitet. På andra plats kom kategorin övergripande och på tredje plats 
tvångsarbete och barnarbete. Av totalt 8 kategorier har Handelsbanken berört 6 av dessa och 
upplysningarna beskriver företagets affärsmodell, policy, resultat av policy och hantering av 
risker. De flesta av upplysningarna handlade om relevanta initiativ och samarbeten som 
företaget involverat sig i, i arbetet om mänskliga rättigheter och därför har de flesta av de 
kodade meningarna beskrivit företagets affärsmodell. Vi kunde inte koda ut någon mening 
som gav information om väsentliga risker under detta område. 
 
e) Antikorruption  
 
Under huvudkategorin antikorruption har vi kodat fram flest poäng på bekämpning av 
korruption samt penningtvätt. Handelsbanken rapporterade till exempel om åtgärder för att 
säkerställa att personalen har rätt utbildning och kompetens för att kunna känna igen och 
rapportera om misstänkta fall av korruption och penningtvätt. Efter dessa kategorier var 
finansiering av brottslighet störst, där finansiering av terrorism var det som företaget 
informerade om. Vi har kodat fram information som behandlat alla kategorier utom krav på 
leverantörerna, det vill säga sammanlagt 4 kategorier. Upplysningarna beskrev företagets 
affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker samt väsentliga risker. Företaget 
rapporterade mest om hantering av risker och i likhet med de andra områdena var väsentliga 
risker det som företaget tog upp minst gånger.  
 

4.2.2 Swedbank 
 
Swedbank bildades år 1820 i Göteborg och var då Sveriges första sparbank. Idén om sparbank 
fick snabb utveckling i Sverige och år 1928 fanns det 498 sparbanker i landet. 
Föreningsbanken och Sparbanken Sverige gick samman och bildade Föreningssparbanken år 
1997. Ett ytterligare steg i bankens utveckling skedde 2005 då banken köpte Hansabank som 
var verksam i baltiska länder. År 2006 beslutades det genom en årsstämma att koncernen ska 
ha det gemensamma namnet Swedbank (Swedbank 2016a). Swedbank finns idag i Norge, 
Finland, Danmark, USA, Kina, Luxemburg och Sydafrika (Swedbank 2015). Swedbank har 
enligt årsredovisningen (2015) en nettoomsättning på 37 624 mnkr och ett antal anställda 13 
893st.   
  
Swedbank arbetar integrerat med hållbarhetsfrågor i sin bransch där miljö, antikorruption och 
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respekt för mänskliga rättigheter är viktiga aspekter i verksamheten genom affärsstrategier, 
kreditprocess, investeringar, inköp och finansiell rådgivning. För att kunna genomföra arbetet 
följer banken interna regelverk och internationella riktlinjer och har även tagit fram en 
uppförandekod i relation till sina intressenter såsom kunder, medarbetare och ägare 
(Swedbank 2016b). Swedbank utvärderar kontinuerligt sitt hållbarhetsarbete och från och med 
2014 är Swedbanks hållbarhetsrapport integrerad med årsredovisningen. I Swedbanks 
årsredovisning (2015) står det att de följer GRIs riktlinjer och de har även en GRI rapport som 
presenterar deras väsentliga aspekter där de hänvisar till berörda indikatorer. Den senaste 
hållbarhetsrapporten är från verksamhetsåret 2015. 
 
I och med att Swedbank har sin hållbarhetsredovisning integrerad i årsredovisningen har vi 
kodat de sidor och externa rapporter som de själva hänvisar sin hållbarhetsrapportering till. I 
Swedbank innebar det sammanlagt 14 sidor i årsredovisningen samt en separat fördjupad 
rapport om deras hållbarhetsarbete. Resultatet från vår kodning av Swedbanks 
hållbarhetsredovisning presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 5). 
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   Affärsmodell     Policy     Resultat av 
policy      

Hantering av 
risker      

Väsentliga 
risker      

Andra icke-
finansiella 
upplysningar 

Totala 
poäng 

Antal nämnda 
kategorier   

Mest förekommande 
kategorier 

Miljö 15 10 7 38 1 4 75 8(13) Utsläpp (23), 
Övergripande (18) 

Sociala 
förhållanden 

14 4 2 43 2 21 86 11 (16) Ekonomisk hållbarhet 
(27), 

Samhällengagemang i 
närsamhällen (24) 

Personal 24 10 6 22 2 0 64 10 (10) Mångfald (17), 
Utbildning/kompetens 

(17) 

Mänskliga 
rättigheter 
 

15 4 2 25 1 0 47 7(8) Övergripande (15), 
Sexuellt utnyttjande av 

barn (11) 

Antikorruption 
 

15 10 0 29 3 0 57 5 (5) Bekämpning av 
korruption (28), 

Penningtvätt (14) 

Totala poäng 83 38 17 157 9 25 329 41(52)  

Tabell 5. Swedbanks resultat av kodningen 
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Vi har kodat fram sammanlagt 329 poäng, varav 75 poäng på miljö, 86 poäng på sociala 
förhållanden, 64 poäng på personalfrågor, 47 poäng på mänskliga rättigheter och 57 poäng på 
antikorruption. Informationen inom de olika områdena berörde många av våra 
underkategorier och av totalt 52 kategorier berörde Swedbank 41st. Företaget rapporterade i 
stor utsträckning om deras hantering av risker samt affärsmodell men rapporterade dock 
väldigt begränsat eller inget alls om väsentliga risker inom de olika områdena. Det saknades 
helt upplysningar som berörde resultat av policy under antikorruption och det rapporterades i 
väldigt liten utsträckning under mänskliga rättigheter och sociala förhållanden.  Andra icke 
finansiella förhållanden berördes endast under sociala förhållanden och miljö. 
 
a) Miljö 
 
Swedbank fokuserade mestadels av sin miljörapportering på sina egna utsläpp i form av till 
exempel minskade flygresor och kortare transportsträckor. Utöver utsläpp var deras 
miljöupplysningar övergripande, det vill säga att de rapporterade om miljö i ett större 
sammanhang och inte så konkret. Resursanvändning är den tredje mest berörda 
underkategorin. Av sammanlagt 13 underkategorier berörde Swedbank 8, där bland annat 
vattenanvändning, återvinning och skadliga ämnen inte nämndes någon gång. När det gäller 
företagets miljöarbete beskriver upplysningarna företagets affärsmodell, policy, resultat av 
policy, hantering av risker och väsentliga risker. De berörde även andra icke finansiella 
förhållanden som är relevanta för verksamheten till exempel finansiering av miljöprojekt. 
Upplysningarna inom miljö berörde i störst utsträckning hantering av risker och berörde i 
minst utsträckning väsentliga risker för verksamheten. 
 
b) Sociala förhållanden 
 
Sociala förhållanden är det område som Swedbank rapporter mest om, där ekonomisk 
hållbarhet och samhällsengagemang i närsamhällen vägde tyngst. När det gäller främjandet 
av ekonomisk hållbarhet rapporterade banken till exempel om ansvarsfulla utlåningar samt 
utbildning av unga i hållbar ekonomi. Utöver ekonomisk hållbarhet rapporterade företaget i 
näst störst utsträckning om samhällsengagemang i närsamhällen, det vill säga samhällen de 
verkar i. Här benämns till exempel deras engagemang för att stötta nyföretagare och 
arbetslösa ungdomar. På tredje plats av underkategorier kom finansiering av vapen. Av 
sammanlagt 16 kategorier berördes 11 och några av de som inte nämndes var mångfald, 
jämställdhet och samhällsengagemang i produktionsländer. Upplysningarna som berörde 
sociala förhållanden beskrev företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av 
risker och väsentliga risker. Utöver dessa rapporterade även Swedbank om icke finansiella 
förhållanden som är relevanta för verksamheten till exempel om sitt engagemang för att hjälpa 
människor som flyttat till Sverige som besitter hög kompetens. Upplysningarna berörde i de 
allra flesta fall hantering av risker och i minst uträckning väsentliga risker och resultat av 
policy.  
 
c) Personalfrågor 
 
Personalfrågor var det tredje mest rapporterade området för Swedbank där kategorierna 
mångfald och utbildning/kompetens var de mest nämnda och vägde lika tungt. De flesta poäng 
som vi kodat under kategorin utbildning/kompetens berör utbildningar för personal som ett 
förebyggande arbete för hantering av risker, till exempel för att lära personalen att känna igen 
transaktionsmönster och på så sätt motverka penningtvätt. Jämställdhet kommer på tredje 
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plats men med bara 2 poäng från mångfald och utbildning/kompetens. Under personalfrågor 
har vi totalt 10 kategorier och till skillnad från områdena miljö, sociala förhållanden och 
mänskliga rättigheter berörde upplysningarna inom personalfrågor alla underkategorier som vi 
tagit fram. Upplysningarna inom personalfrågor lämnade information om företagets 
affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker och väsentliga risker där de flesta 
poängs gav för hantering av risker och minst poäng gavs för väsentliga risker. Upplysningarna 
lämnade nästan lika mycket information om affärsmodellen som hantering av risker. 
 
d) Mänskliga rättigheter 
 
Det område som hållbarhetsrapporteringen berörde minst var mänskliga rättigheter. De 
kategorier som Swedbank dock rapporterade mest om inom mänskliga rättigheter var 
övergripande och sexuellt utnyttjande av barn. Liksom vid miljökategorierna innebär 
övergripande att upplysningarna berörde mänskliga rättigheter i stort och att vi inte kunde 
läsa ut vilka områden de menar och kunde då inte heller sätta de under någon specifik 
kategori. Informationen som gavs poäng för sexuellt utnyttjande av barn berörde i det stora 
hela arbetet för att stoppa betalningsflöden genom bankens system som härrör från handel 
med barnpornografi. På tredje plats kom kategorin respekt för mänskliga rättigheter där flest 
poäng kommer från information som berört diskriminering. Av totalt 8 kategorier har 
Swedbank berört 7 av dessa och upplysningarna beskrev företagets affärsmodell, policy, 
resultat av policy, hantering av risker och väsentliga risker. Liksom inom områdena miljö, 
sociala förhållanden och personal, var hantering av risker det som företagets upplysningar 
berörde mest och risker minst.  
 
e) Antikorruption 
 
Under huvudkategorin antikorruption har vi kodat fram flest poäng på bekämpning av 
korruption samt penningtvätt. Informationen om de både kategorierna berörde oftast 
riskbedömningar och utbildningar för att känna igen transaktionsmönster. Efter dessa 
kategorier var finansiering av brottslighet störst, där finansiering av terrorism var det som 
rapporterades om. Vi har kodat fram information som berörde alla 5 kategorierna under 
antikorruption men däremot lämnade upplysningarna bara information om företagets 
affärsmodell, policy, hantering av risker och väsentliga risker. Informationen lämnade inga 
upplysningar om resultat av policy men i likhet med de andra områdena var hantering av 
risker det som företagen lämnade mest upplysningar om.  
 

4.2.3 Skandinaviska Enskilda Banken  
 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) grundades år 1856 av André Oscar Wallenberg under 
namnet Stockholms Enskilda Bank och var då Stockholms första privata bank och en av de 
första affärsbankerna i Sverige. Med hjälp av André Oscar Wallenberg bildade den danske 
finansmannen Carl Fredrik Tietgen år 1864 Skandinaviska Kreditaktiebolaget som var en 
konkurrent till Stockholms Enskilda Bank (SEB 2016). År 1939 bytte Skandinaviska 
Kreditaktiebolaget namn till Skandinaviska Banken. Stockholms Enskilda Bank och 
Skandinaviska Banken gick samman år 1972 och bildade Skandinaviska Enskilda Banken (S-
E-Banken) då för att båda bankerna skulle få bättre möjligheter att klara sig i internationell 
konkurrens. År 1998 blev S-E-Banken, SEB (SEB 2016). Idag är banken verksam i Sverige 
och Baltikum där de erbjuder finansiell rådgivning samt ett brett utbud av finansiella tjänster. 
De är även verksamma i Danmark, Finland, Norge och Tyskland (SEB 2015b). Banken har 
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enligt sin årsredovisning 2015 en nettoomsättning på 44 148 mnkr och genomsnittligt 
anställda är 16 599 st.   
 
SEB följer GRIs riktlinjer för den finansiella sektorn som är ett ramverk för deras 
rapportering (SEB 2015b). För att kunna fokusera på sina insatser är SEBs 
hållbarhetsstrategier inriktade på åtta affärsprioriteringar. De ska ha en ansvarsfull försäljning 
och rådgivning, motverka finansiell brottslighet, göra ansvarsfulla investeringar, ha en hållbar 
finansiering, minska sin miljöpåverkan, vara en attraktiv arbetsplats, ha ett 
samhällsengagemang och ge tillgång till finansiella tjänster. Dessa prioriteringar kan innebära 
en bättre styrning i banksektorn, att banken engagerar sig socialt och även uppmärksammar 
miljön (SEB 2015b). 
 
SEB rapporterar sitt hållbarhetsarbete i en rapport separat från årsredovisningen. Den senaste 
hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på deras hemsida och denna är för verksamhetsåret 
2015. Vi har förutom hållbarhetsrapporten kodat SEBs faktabok eftersom företaget i 
hållbarhetsredovisningen hänvisat oss till sidor i faktaboken. Resultatet av 
hållbarhetsrapporten och faktaboken presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 6). 
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     Affärsmodell     Policy     Resultat av 

policy      
Hantering av 
risker      

Väsentliga 
risker      

Andra icke-
finansiella 
upplysningar 

Totala 
poäng 

Antal 
nämnda 
kategorier   

Mest 
förekommande 
kategorier 

Miljö 31 14 32 8 0 8 93 9(13) Utsläpp (35), 
Resursanvändning (14) 

Sociala 
förhållanden 

33 10 15 19 5 24 106 11(16) Samhällsengagemang i 
närsamhällen (53), 

Ekonomisk hållbarhet 
(22) 

Personal 31 13 8 21 0 0 73 9(10) Nöjda medarbetare (19), 
Utbildning/Kompetens 

(16) 

Mänskliga 
rättigheter 
 

10 13 1 9 0 0 33 7(8) Respekt för mänskliga 
rättigheter (18), 

Övergripande (4) 

Antikorruption 
 

16 14 1 15 5 0 51 5(5) Bekämpning av 
korruption (16), 

Penningtvätt (15) 

Totala poäng 121 64 57 72 10 32 356 41(52)  

Tabell 6. SEBs resultat av kodningen 
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Vi har kodat fram sammanlagt 356 poäng, varav 93 poäng på miljö, 106 poäng på sociala 
förhållanden, 73 poäng på personalfrågor, 33 poäng på mänskliga rättigheter och 51 poäng på 
antikorruption. SEB hade en relativt bred rapportering inom de olika områdena och berörde 
många av våra underkategorier. Av sammanlagt 52 underkategorier berörde SEB 41st av dem. 
Företaget rapporterar i stor utsträckning om deras affärsmodell, hantering av risker och policy 
men inget alls om väsentliga risker inom miljö, personalfrågor och mänskliga rättigheter. 
Resultat av policy rapporteras omfattande i miljö och sociala förhållanden men väldigt 
begränsat inom mänskliga rättigheter och antikorruption. Andra icke finansiella förhållanden 
berördes endast under sociala förhållanden och miljö. 
 
a) Miljö  
 
SEB fokuserar sin miljörapportering mestadels på utsläpp där de exempelvis i sin rapport tar 
upp deras arbete med att minska sina koldioxidutsläpp. Resursanvändning är den andra 
underkategorin som företaget lämnar mest upplysningar om där företaget exempelvis 
benämner att de inte gör investeringar i företag som är direkt inblandade i utvinning av fossila 
bränslen, olja och gas. På tredje plats kom finansiering av miljöprojekt. Av sammanlagt 13 
underkategorier berörde banken 9. Upplysningarna om bankens miljöarbete beskriver 
företagets affärsmodell, policy, resultat av policy och hantering av risker men inga 
upplysningar lämnades om väsentliga risker. De berör dock andra icke finansiella 
förhållanden som är relevanta för verksamheten där poäng getts under finansiering av 
miljöprojekt. Upplysningarna inom miljö berörde i störst utsträckning affärsmodell och 
resultat av policy. Det rapporterades inget om väsentliga risker och utöver det berördes 
hantering av risker minst.  
 
b) Sociala förhållanden 
  
SEB rapporterar mest om sociala förhållanden. Samhällsengagemang i närsamhällen är den 
underkategorin som företaget lämnat mest information om där de bland annat berättade att de 
donerar pengar till Rädda barnen. Ekonomisk hållbarhet är den andra underkategorin som 
vägde tungt, där företaget exempelvis utbildar ungdomar i hantering av sin privatekonomi. 
Utöver dessa två underkategorier lämnade företaget även mycket upplysningar om 
underkategorin bedrägeri. Av sammanlagt 16 kategorier berördes 11 varav några bara 
nämndes en gång. Dessa är mångfald, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 
arbetsvillkor. Några av de som inte nämndes alls var respekt för arbetstagarnas rätt till 
information, djurens rättigheter och samhällsengagemang i produktionsländer. SEBs 
upplysningar som berör sociala förhållanden beskrev affärsmodellen, policy, resultat av 
policy, hantering av risker och väsentliga risker. Företaget lämnade även upplysningar om 
andra icke finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten där de exempelvis 
engagerar sig för barn och ungdomar som behöver extra stöd. Upplysningarna berörde i de 
allra flesta fall affärsmodell och i minst fall väsentliga risker. 
  
c) Personalfrågor  
 
Personalfrågor rapporterades i tredje störst omfattning av SEB. Underkategorin nöjda 
medarbetarna fick mest poäng följt av utbildning/kompetens. De flesta poäng som vi kodat 
under nöjda medarbetare berörde medarbetarnas engagemang, involvering och personlig 
utveckling. När det gäller utbildning/kompetens berördes utbildningar för personal som ett 
förebyggande arbete för hantering av risker exempelvis för att känna igen transaktionsmönster 
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och därigenom motverka korruption, penningtvätt och bedrägeri. Hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen var den tredje mest nämnda underkategorin. Vi har totalt 10 kategorier under 
personalfrågor och SEB berörde 9 av dessa i deras rapportering. Den enda kategorin som inte 
fick någon poäng var övergripande då företaget lämnade konkret information när det gäller 
personalfrågor. Upplysningarna lämnade information om SEBs affärsmodell, policy, resultat 
av policy och hantering av risker med störst fokus på upplysningar som berörde 
affärsmodellen och hantering av risker. Vi hittade ingen mening att koda som väsentliga 
risker och utöver väsentliga risker gavs minst poäng för resultat av policy.  
 
d) Mänskliga rättigheter  
 
Mänskliga rättigheter är det område som hållbarhetsrapporten berörde minst. De 
underkategorier som dock rapporterades om under området var i huvudsak respekt för 
mänskliga rättigheter och övergripande, det vill säga att upplysningarna berörde mänskliga 
rättigheter i stort. Information som berörde respekt för mänskliga rättigheter var bland annat 
att SEB hade anpassade tjänster så att alla människor oavsett olika behov ska ha möjlighet att 
använda deras tjänster. Utöver dessa kategorier berör företaget även tvångsarbete och 
barnarbete och de fick lika mycket poäng. Av sammanlagt 8 kategorier har företaget berört 7 
av dessa och upplysningarna beskriver företagets affärsmodell, policy, resultat av policy och 
hantering av risker. Upplysningarna berörde inte väsentliga risker och gav mest information 
om deras policys och deras affärsmodell. 
 
e) Antikorruption  
 
SEB rapporterade mest om bekämpning av korruption när det kommer till antikorruption. På 
andra plats lämnades mest information om penningtvätt följt av finansiering av brottslighet.  
Alla dessa tre kategorier har fått relativt lika i antal poäng i kodningen och dessa kategorier 
berörde oftast åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt 
arbetet för att påverka bolag där det finns en brist på öppenhet i fråga om bolagets 
antikorruptionsarbete. Vi har kodat fram information som behandlat alla kategorier och 
upplysningarna beskrev företagets affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker 
och väsentliga risker.  Företagets affärsmodell, policy och hantering av risker är de områdena 
som företaget lämnade mest upplysningar om och minst upplysningar lämnades om resultat 
av policy och väsentliga risker.   
 

4.3 Sammanfattat resultat 
 
Alla de sex företag vi utfört vår studie på rapporterar om de olika områden som lagen kommer 
att kräva att företagen ska rapportera om det vill säga miljö, sociala förhållanden, personal, 
mänskliga rättigheter och antikorruption. I tabellen nedan presenteras våra sammanlagda 
resultat från varje företags hållbarhetsrapportering, fördelat på dessa områden (se Figur 2). 
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Figur 2. Företagens sammanlagda poäng fördelat på områdena  
 
Swedbanks hållbarhetsrapportering var relativt omfattande inom de olika områdena som 
lagförslaget kräver att företagen ska rapportera om. Det var inget av områdena som blev 
berört påfallande ofta men heller inget av områdena som beskrivits i väldigt begränsad 
omfattning. Likaså var det i SEBs hållbarhetsrapportering. SEB rapporterade dock i något 
mindre omfattning om mänskliga rättigheter och antikorruption än vad Swedbank gjorde och i 
något större omfattning inom personal, miljö och sociala förhållanden. Handelsbanken var det 
företag som vi kodade fram flest poäng hos. Rapporteringen var bred och omfattande inom de 
olika områdena. Precis som de andra bankerna var det information om sociala förhållanden, 
personal och miljö som de flesta upplysningar berörde. Rapporterna gav också bra med 
information om antikorruption.  
 
MQs hållbarhetsrapportering omfattade flest poäng bland klädföretagen. De hade en väl 
utvecklad rapportering vad gäller sociala förhållanden och miljö men dock väldigt begränsad 
rapportering om antikorruption och personal. I jämförelse med de andra områdena berördes 
även mänskliga rättigheter i begränsad omfattning. I likhet med MQ fokuserade även 
KappAhl på miljö och sociala förhållanden och lade väldigt lite fokus på antikorruption och 
personal i deras hållbarhetsrapportering. Gina Tricot var det företag vars 
hållbarhetsrapportering innehöll minst information om hållbarhet, utifrån lagförslagets krav 
på områden. Även om Gina Tricot rapporterade förhållandevis bra om miljö och sociala 
förhållande innehöll hållbarhetsredovisningen väldigt lite information om antikorruption, 
personal och även mänskliga rättigheter.   
 
Som tabellen visar så skiljer sig inte omfattningen på hållbarhetsrapportering markant mellan 
företagen och framförallt inte mellan branscherna. Företagen har fått poäng som varierar 
mellan 247 poäng som minst (Gina Tricot) och 388 poäng som mest (Handelsbanken). Lägger 
man samman poängen för de olika branscherna har klädföretagen 958 poäng och 
bankbranschen 1073 poäng. Det som istället märktes skillnad på i vår studie var vad företagen 
rapporterade om och inte i hur stor utsträckning företaget rapporterade om hållbarhet i stort.  
 
Diagrammen nedan visar ett sammanställt resultat av företagens hållbarhetsrapportering inom 
bankbranschen och klädbranschen (se Figur 3). Diagrammet visar hur stor del, procentuellt, 
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som branscherna fokuserar på de olika områdena miljö, sociala förhållanden, personal, 
mänskliga rättigheter och antikorruption.  Cirkeldiagrammen förtydligar skillnaderna mellan 
branscherna.  
 
 

 
 

 

 

        
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
Figur 3. Det sammanlagda resultatet inom branscherna fördelat mellan områdena.  
 
Den största och mest uppenbara skillnaden är att bankbranschen lägger mycket mer fokus på 
antikorruption och personal än vad klädbranschen gör. Dessa två områden får väldigt liten 
plats i rapporteringen hos företag inom klädbranschen. Upplysningar som berörde mänskliga 
rättigheter får relativt lika poäng oberoende bransch. Klädföretagen rapporterade i 
sammanställningen mer om miljö och sociala förhållanden än bankernas sammanställda 
resultat men dessa får fortfarande stor uppmärksamhet även i bankernas hållbarhetsrapporter.  
 
I företagens rapportering kring personal och antikorruption var det mestadels omfattningen 
som varierade mellan branscherna och inte vilka underkategorier som berördes. Även om 
klädföretagen i större utsträckning berörde granskning och krav på leverantörer och 
bankföretagen berörde fler kategorier inom personal och antikorruption, var det ändå 
omfattningen på rapporteringen som utmärkte sig mest. När företagen inom de olika 
branscherna däremot rapporterar om miljö och sociala förhållanden skiljer sig inte omfattning 
så markant som förväntat men däremot skiljer sig innehållet mycket mer. Det blir därför 
intressant att studera vilka underkategorier företagen rapporterar om inom dessa områden. För 
att få en samlad bild och lättare kunna visa hur rapporteringen under miljö och sociala 
förhållanden skiljer sig mellan branscherna har vi lagt ihop resultaten inom branscherna. 
Nedan diagram visar uppdelningen mellan poäng på underkategorier under miljö och sociala 
förhållanden, sammanlagt i de två olika branscherna, med fokus på extrema värden det vill 
säga värden som utmärker sig mest (se Figur 4 och 5).  
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Figur 4. Sammanställt resultat fördelat under miljö                 Figur 5. Sammanställt resultat fördelat under                                                                   
              sociala förhållanden                                                
 
                
Som diagrammet visar (se Figur 4) hamnade majoriteten av de sammanlagda poängen inom 
klädbranschen på vattenanvändning, granskning av leverantörer, återvinning, hållbart material 
och skadliga ämnen inom miljö.  Bankbranschen å andra sidan fokuserade sin rapportering på 
utsläpp/avfall, resursanvändning och övergripande.  
 
Diagrammet (se Figur 5) visar tydligt vart skillnaderna ligger mellan branscherna när det 
kommer till rapportering av sociala förhållanden. Bankbranschen lägger i stort sett all fokus 
på samhällsengagemang i närsamhällen och främjande av ekonomisk hållbarhet men berör 
också bedrägeri samt finansiering av vapen. Klädbranschen å andra sidan berör nästan inte 
dessa områden alls utan har sin huvudsakliga fokus på granskning och krav på leverantörer, 
arbetsmiljö och arbetsvillkor samt samhällsengagemang i produktionsländerna. Så även om 
de båda branscherna har en utvecklad och omfattande rapportering om miljö och sociala 
förhållanden så är dessa väldigt breda områden framförallt sociala förhållanden, som kan 
innefatta många olika områden och vad de olika branscherna rapporterar om inom dessa 
områden skiljer sig markant.  
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5 Analys 

 
Hållbarhetrapportering delas oftast upp i tre olika områden vilka är ekonomi, miljö och 
sociala förhållanden. Det är även utifrån dessa områden som många tidigare studier om 
hållbarhetsrapportering byggts på. Lagförslaget å andra sidan separerar ut personal och 
mänskliga rättigheter från sociala förhållanden och benämner inte ekonomiska frågor alls. Då 
vi anser att främjandet av ekonomisk hållbarhet i samhället i allra högsta grad bör ingå, har vi 
valt att sätta det som en social fråga eftersom ekonomisk hållbarhet i samhället påverkar 
människorna i det. Det är därför flera faktorer som påverkat det sammanlagda resultatet av 
sociala förhållanden i jämförelse gentemot tidigare studier (Khan, Azizul Islam, Kayeser 
Fatima & Ahmed 2011; Lock & Seele 2015). Konsekvenserna av att lagförslaget delat upp 
sociala förhållanden samt inte berör ekonomisk hållbarhet separat, påverkade omfattningen på 
området och även glappet mellan branscherna i resultatet. Än viktigare att nämna är att 
uppdelning även kan ha påverkat resultatet när det kommer till omfattningen av 
klädföretagens rapportering om mänskliga rättigheter. Även om klädföretagens arbete med 
mänskliga rättigheter även berörs separat i deras hållbarhetsredovisningar, berörs det ofta väl 
integrerat under sociala förhållanden i deras produktioner. I och med det kan många meningar 
där företaget till exempel benämnt arbetsmiljö eller arbetsvillkor i deras produktioner 
egentligen även innebära hänsyn till mänskliga rättigheter i olika former men de har då bara 
fått poäng för arbetsvillkor eller arbetsmiljö under sociala förhållanden. Resultatet av poäng 
inom mänskliga rättigheter kan därför på grund av lagförslagets separering, påverkats negativt 
och se tunnare ut än vad det egentligen är. 

Omfattningen på den sammanlagda rapporteringen av hållbarhet utifrån lagförslagets nämnda 
områden varierade mellan företagen men inte påfallande mycket. Enligt Hubbard (2011) kan 
omfattningen på hela hållbarhetsredovisningen påverkas av vilken bransch man befinner sig i, 
politiska faktorer, i vilket samhälle företagen har sin verksamhet och storleken på företaget. 
Vi kunde dock inte se några betydande skillnader mellan branscherna i jämförandet av 
omfattningen på den sammanlagda rapporteringen och kunde heller inte dra några paralleller 
mellan storlek och omfattning bortsett från vid Handelsbanken som är den största banken och 
som hade mest omfattande rapportering. Andra påverkande faktorer på 
hållbarhetsredovisningars omfattning är viljan att bibehålla legitimitet och viljan att bemöta 
intressenters krav på information. Legitimitetsteorin och intressentteorin har fått stor plats i 
tidigare studier om varför företag rapporter som de gör när det handlar om hållbarhetsfrågor.  
 

5.1 Intressenternas roll i hållbarhetsrapportering  

Enligt Elsakit och Wothington (2012) krävs det påtryckningar från viktiga intressenter för att 
företagen ska upprätta en omfattande hållbarhetsredovisning. Både omfattningen och 
kvaliteten på hållbarhetsrapporter påverkas enligt Manetti och Toccafondi (2012) utav 
intressenters engagemang och medverkan för företagets hållbarhetsrapportering. Frostenson, 
Helin och Sandström (2015) belyser att det är genom att identifiera de specifika frågor som är 
av betydelse för intressenterna samt föra en dialog med intressenter och öka deras deltagande 
i hållbarhetsredovisning som rapporten blir väsentlig och omfattande. Bankföretagen i vår 
studie lägger stor fokus på relationen till sina olika intressenter och belyste ofta deras dialog 
med kunder och andra intressenter som grund för deras beslut om hållbarhetsarbete. I det 
sammanlagda resultatet av bankerna var det personal och sociala förhållanden med fokus på 
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ekonomisk hållbarhet och samhällsengagemang som fick störst plats. Att banker rapporterar 
mest om frågor som berör samhället kan enligt Bollas-Araya, Seguí-Mas och Polo-Garrido 
(2014) bero på att företagen genom de senaste finansiella kriserna tappat mycket förtroende 
från samhället och att de därför är måna om att bygga upp det förtroendet igen. Ett sätt för 
bankerna att återuppbygga förtroendet kan tänkas vara genom att föra en aktiv dialog med 
människor i samhället för att ta hänsyn till de frågor som intressenterna anser är viktigast.  

Att bankerna rapporterade mindre om miljö och mänskliga rättigheter i jämförelse med 
klädföretagen och i stället fokuserade på samhällsfrågor och personal kan även bero på att 
bankerna är förknippade med färre risker relaterat till miljö och mänskliga rättigheter. 
Anledningen till att de inte förknippas med dessa risker beror bland annat på att de verkar 
inom en icke miljökänslig bransch samt inte har några produktioner där kränkningar av 
mänskliga rättigheter ofta kan förekomma. Med detta som grund menar Hubbard (2011) att 
banker då lägger mer fokus på åtgärder gentemot kunder och anställda än på de andra 
områdena. Samma anledning kan tänkas ligga till grund till att klädföretagen rapporterade 
väldigt begränsat om antikorruption. Det är väldigt sällan som klädbranschen kopplas till 
risker relaterade till korruption och företagen lägger därför inte fokus på området. 

Trots att bankerna verkar inom en icke miljökänslig bransch och rapporterade om miljö i 
mindre omfattning än klädföretagen gav ändå rapporterna mycket information om området. 
Enligt Carnevale, Mazzuca och Venturini (2012) kan detta kopplas till det faktum att 
intressenter idag ställer krav på att banker ska ta hänsyn till hållbarhet i stort och inte bara 
hållbarhet när de kommer till stabil finansiering. Bankerna ska även ta hänsyn till sin direkta 
och indirekta påverkan på fler områden.  

Klädföretagen la inte lika mycket fokus på sin relation till sina intressenter i rapporteringen 
och upplyste långt ifrån lika mycket om personal och samhällsfrågor som bankerna gjorde. 
Deras huvudsakliga fokus låg istället på miljö och sociala förhållanden med fokus på sådant 
som påverkar arbetarna i produktionen och samhället i produktionsländerna. Detta kan dels 
hänvisas till att intressenter troligtvis ställer krav på att de ska rapportera om dessa områden 
men även till att företagen vill uppnå legitimitet för sin riskrelaterade produktion.  
 

5.2 Legitimitetsskapande genom hållbarhetsrapportering 

Det faktum att klädföretagen i hög utsträckning fokuserade på miljö och sociala förhållanden 
kopplade till produktionsländerna kan som tidigare nämnt hänvisas till legitimitetsteorin. 
Enligt Deegan och Unerman (2011) grundar sig legitimitetsteorin i ett socialt kontrakt mellan 
samhället och företaget som bygger på att företaget ska handla i enighet med samhällets 
önskan. Det kan enligt Bhattacharyya (2015) till exempel handla om att företaget ska 
uppfattas handla korrekt i förhållande till gränser, normer och värderingar i samhället. Om 
företaget uppfyller sin del av kontraktet får de i utbyte samhällets godkännande.  

Konfektionsindustrin har blivit väl uppmärksammad det senaste decenniet för bland annat 
arbetarnas villkor i produktionerna och många avslöjanden har gjorts via media kring 
barnarbete, låga löner och långa arbetsdagar med mera. Som följd av detta har riskerna kring 
branschen uppmärksammats och människor idag är väl medvetna om vilken påverkan 
branschen har både på sociala förhållanden men även på miljön. För att företagen ska kunna 
fortsätta inom en så riskrelaterad bransch krävs att de får samhällets godkännande och på så 
sätt uppnår legitimitet. Företagen uppnår legitimitet genom att lämna informativa 
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upplysningar kring relevanta områden och aktiviteter som samhället efterfrågar (Deegan & 
Unerman 2011). Med detta som grund kan man tänka sig att anledningen till att klädföretagen 
i så stor utsträckning fokuserade på miljö och sociala frågor som berör produktionerna är just 
för att legitimera sin produktion som har en väldigt negativ påverkan på dels miljön men 
också många risker relaterade till produktionsmiljön för arbetarna. 

Bankerna har till skillnad från klädföretagen mer risker kopplade till områden som berör deras 
finansiering till exempel områden såsom ekonomisk hållbarhet, finansiering av terrorism och 
antikorruption. När vi studerade resultaten utifrån de områden som branscherna är kopplade 
till störst risker, kunde vi i vårt resultat se att upplysningarna som berörde ekonomisk 
hållbarhet och antikorruption i bankerna gav mest information om åtgärder, det vill säga 
hantering av risker. Lika så gavs upplysningarna inom miljö och sociala förhållanden inom 
klädföretagen också mest information om hantering av risker. Det faktum att företagen 
rapporterade i störst utsträckning om åtgärder inom områden där verksamhet är mest kopplad 
till risker kan enligt Farache och Perks (2010) bero på att företaget gör det för att faktiskt 
informera sina intressenter om deras åtgärdsarbete inom de mest riskrelaterade områdena. Det 
kan också bero på att de gör det för att påverka intressenternas uppfattning av deras arbete 
inom områdena. Oavsett vilken av strategierna som ligger till grund, är det enligt Farache och 
Perks (2010) legitimitet som företagen vill åt.  

 
5.3 Företagens begränsning av riskrapportering 

Utöver hantering av risker krävde även lagförslaget att företagens upplysningar ska beröra 
deras affärsmodell, policy, resultat av policy, väsentliga risker och andra icke finansiella 
upplysningar som är relevanta för verksamheten. Nedanstående diagram visar den 
sammanlagda fördelningen mellan dessa i varje företags rapportering (se Figur 6). Vi har 
dock valt inte ta hänsyn till andra icke finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten när vi analyserar vårt resultat. Anledningen till det är att vi som tidigare nämnt 
inte anser oss besitta tillräckligt med kunskap om företagen och dess verksamhet för att veta 
vad som är relevanta upplysningar och därför bara tagit med sådant som är uppenbart 
väsentligt att ge poäng för.  

 

Figur 6. Företagens poäng fördelat på affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering risker, risker och 
andra icke finans. Upplysn. 
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Resultatet av vår studie visar på att både företagen inom klädbranschen och bankbranschen 
sammanfattat redovisade i stor utsträckning om hantering av risker men mer begränsat om 
väsentliga risker för verksamheten. Alla företag hade något område som de inte rapporterade 
något om väsentliga risker i eller bara ett fåtal gånger. Elsakit och Worthington (2012) 
förklarar ett liknande resultat med det faktum att företagen genom sin rapportering vill bygga 
en image. Företag använder sig i stor utsträckning av sin rapportering för att bygga en positiv 
image och är då rädda att negativa upplysningar kan skada denna. Cheferna är osäkra och 
rädda för vilken påverkan rapportering om väsentliga risker som rör deras verksamhet kan få 
på företaget och väljer därför i stor utsträckning att låta bli att rapportera om det (Elsakit & 
Worthington 2012).  

Enligt Deegan och Blomquist (2006) bör dock företagen rapportera om sådant som 
intressenterna är oroliga för. Om viktiga intressenter till exempel är oroliga för företagets 
miljö och sociala påverkan bör företagen rapportera om detta. Som Deegan och Blomquist 
(2006) nämner bör företaget i sin rapportering beröra de områden där intressenter känner mest 
oro vilket i de allra flesta fall är uppmärksammade branschspecifika riskområden. Om våra 
företag tagit hänsyn till detta i deras riskrapportering skulle det bidra till en förklaring kring 
hur poängen under väsentliga risker i företagen är fördelade. Majoriteten av poängen som 
företagen fått under väsentliga risker berörde överlag just branschspecifika riskområde, vilket 
visas i nedanstående diagram. Nedanstående diagram är en fördelning mellan poängen under 
väsentliga risker mellan riskrelaterade områden och övriga områden (se Figur 7). Vi anser att 
direkta riskrelaterade områden i klädföretaget är miljö, mänskliga rättigheter samt de 
underkategorier under sociala förhållanden som är kopplade till produktionen och 
leverantörerna. Som direkta riskrelaterade områden inom bankbranschen räknade vi 
antikorruption samt de underkategorier under sociala förhållanden som är kopplade till 
ekonomi, finansiering samt bedrägeri. 

 
Figur 7. Fördelning mellan upplysningar som berör branschspecifika risker och övriga risker.   

Som man kan se i ovanstående diagram (se figur 7) var det under de områden som vi ansåg 
har en direkt koppling till branschspecifika risker som de flesta poäng hamnade. Med hänsyn 
till Deegan och Blomquists (2006) påstående om en utökad rapportering kring områden med 
mer osäkerhet, kan det då förklara varför klädföretagens riskrapportering i vår studie var mer 
omfattande och gav mer poäng. Konfektionsbranschen är ju som tidigare nämnt en bransch 
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kopplad till många risker och företagen har då mer att rapportera kring just den typen av 
information. Amran och Ooi (2014) menar att klädföretagen överlag bör lämna väldigt 
omfattande upplysningar inom ett brett spektra av områden, då även risker, eftersom de 
förväntas göra det på grund av sin miljökänsliga bransch. Detta är återigen ett måste för att 
uppnå legitimitet (Amran & Ooi  2014).  

En annan förklaring till att bankerna hade en mer begränsad riskrapportering än våra 
klädföretag kan enligt Elsakit och Worthington (2012)  förklaras av att investerare kan vidta 
åtgärder för att straffa banker som utför riskfyllda investeringar. Cheferna blir osäkra på 
konsekvenserna av att lämna ut negativ information framförallt i förhållande till aktiepriserna 
men även negativ information kopplad social- och miljörelaterade risker (Elsakit & 
Worthington 2012). Företag som väljer riskfyllda investeringar kommer då i större grad att 
låta bli att rapportera om dessa och på så sätt minska medvetenheten om riskerna bland 
investerarna vilket minskar risken för konsekvenser för bankföretaget. Kortfattat innebär det 
då att banker som utför riskfyllda investeringar och då har risker att rapportera om inte 
kommer att göra det i någon större uträckning och banker som inte utför riskfyllda 
investeringar har inte lika mycket risker att faktiskt rapportera om. Oavsett vilket blir då 
riskrapporteringen tunn.  

Det var inte bara väsentliga risker som vissa företag rapporterade begränsat om inom vissa 
områden utan även resultat av policy. Flera av företagen informerade om olika policys de 
följde i sitt arbete och även åtgärder men ändå väldigt begränsat eller inget alls om resultat av 
policy. Anledningen till att resultatet utspelade sig på så sätt kan bero på att hållbarhetsarbete 
inom vissa områden kan vara svårt att mäta och det blir då också svårt att presentera ett tydligt 
resultat. Anledningen till att företagen rapporterar så begränsat kring resultat av policy kan 
dock återigen även hänvisas till Farache och Perks (2010) som påstår att företagen kan välja 
en strategi i sin hållbarhetsrapportering som går ut på att skönmåla sitt hållbarhetsarbete för 
att på så sätt uppnå legitimitet. Det innebär alltså att företagen lämnar mycket och informativa 
upplysningar om ett hållbarhetsarbete som inte är förankrat i verksamheten. Information som 
går under resultat av policy kräver konkreta upplysningar om hur resultatet av deras 
hållbarhetsarbete utspelat sig. Om deras rapportering då är en skönmålning och liksom 
Farache och Perks (2010) påstår, att de bara väljer att rapportera för att påverka intressenters 
uppfattning, finns då inget konkret resultat att redovisa. 

 

5.4 Likformighet i hållbarhetsrapportering 

Institutionella teorin och legitimitetsteorin kan kopplas samman på flera sätt. Ett exempel är 
just vid skönmålning av företagens hållbarhetsarbete. Skönmålning kan med andra ord även 
innebära frikoppling mellan företagens praxis och deras utåt sätt rapporterade 
hållbarhetsarbete (Deegan & Unerman 2011). Frikoppling härrör från institutionella teorin 
men sker ofta i rapporteringssammanhang just för att bygga en positiv image. Institutionella 
teorin är ytterligare en teori som bidrar till en förklaring kring våra resultat i studien. 

Som vi nämnde tidigare i arbetet så rapporterar många företag i enighet med GRIs riktlinjer 
vilket även lagförslaget rekommenderar. Vi argumenterade för att det kunde innebära att 
innehållet i GRIs riktlinjer var likt lagförslagets bestämmelser på vad som ska ingå och att 
genom att följa GRI så rapporterade företagen redan ganska komplett. GRI rekommenderar 
företagen att lämna upplysningar inom många områden där de även ska lämna information om 
negativa aspekter i likhet med lagförslaget. Av våra undersökta företag rapporterade alla utom 
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MQ i enighet med GRI, vilket kan vara anledningen till att de rapporterade så pass brett och 
relativ likt vad lagförslaget kräver även om deras rapportering inte var helt komplett. Dock så 
rapporterade även MQ väldigt brett och omfattande inom olika områden vilket då istället kan 
hänvisas till den nyinstitutionella teorin om varför företag inom ett organisationsfält agerar i 
likhet med varandra.   

Att företagen inom branscherna rapporterade så likt varandra både vad gäller områden men 
även underkategorier och omfattning kan enligt Eriksson Z, Kalling och Styhre (2006) 
innebära att företagen påverkats av påtryckningar från omgivningen. Den nyinstitutionella 
teorin grundar sig i det faktum att organisationer idag blir mer och mer lika varandra och 
Eriksson Z, Kalling och Styhre (2006) förklarar att anledningen till det är att det sker en typ 
av homogeniseringsprocess inom ett organisationsfält. Institutioner inom fältet efterliknar 
alltså varandra i stigande grad och det sker en ömsesidig påverkan inom fältet. I vår studie 
kunde vi se liknande rapporteringsmönster mellan företagen med bortsett från vad företagen 
redovisar om kunde vi även se en liknande utveckling när det kommer till var 
hållbarhetsinformation lämnas. Företag idag lägger mer fokus på att presentera sitt 
hållbarhetsarbete på sina hemsidor än tidigare och alla våra företag rapporterade detaljerat och 
omfattande om deras hållbarhetsarbete på deras hemsidor. Många gånger under vår kodning 
informerade företagen om sitt hållbarhetsarbete i bredare termer i rapporten men detaljerad 
information gick att läsa på alla företagens hemsidor.   

Att företagen efterliknar varandra så mycket beror enligt Dimaggio och Powell (1983) på 
isomorfism vilket är en process som kortfattat innebär att företag tvingas efterlikna andra 
företag med samma förutsättningar. Det är genom att härma varandra som de uppnår 
legitimitet. I vår studie var det just företag med samma förutsättningar, det vill säga i vårt fall 
företag som verkar inom samma bransch, som hade en likartad rapportering. Swedbank, 
Handelsbanken och SEB rapporterade med relativt likartad fokus och likaså gjorde MQ, 
KappAhl och Gina Tricot. Likheterna i rapporteringen mellan branscherna var påtagliga.   
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6 Slutsats  
 
Syftet med vår studie har varit att diskutera vilka konsekvenser den nya lagen kan tänkas få 
för storföretagen och dess hållbarhetsrapporter utifrån hur deras hållbarhetsrapporter ser ut 
idag i förhållande till det nya lagförslagets bestämmelser om vad som ska ingå i en rapport. Vi 
ville också undersöka om konsekvenserna kan komma att skilja sig åt beroende på om det är 
ett företag inom klädbranschen eller banksektorn.  
 
Samtliga av våra företag rapporterade något inom någon underkategori i alla de områden som 
lagen kommer att kräva, det vill säga att alla företag rapporterade något om miljö, sociala 
förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Vårt resultat visar på att 
vad som rapporteras samt omfattningen inom de olika områdena skiljer sig mellan 
branscherna. I vissa fall rapporterade företagen mycket utförligt och i andra fall väldigt tunt. 
Företagen inom klädbranschen rapporterade omfattande om sociala förhållanden och miljö 
men väldigt tunt om antikorruption och personal. Bankerna å andra sidan rapporterade 
utförligt om personal, antikorruption och om få underkategorier under miljö och även ett fåtal 
underkategorier under sociala förhållanden där samhällsfrågor berördes mest. Detta kan 
förklaras av att det är dessa områden företagen tror att intressenterna värderar högst och 
därför kräver att få information om. Genom att rapportera om dessa områden uppnås 
legitimitet för företaget. Bankerna hade inget område där de sammanlagda poängen var 
framträdande tunt men rapporterade däremot mer generellt och inte lika detaljerat som 
klädföretagen framförallt vad gäller deras miljöarbete.   
 
Lagförslaget kräver att upplysningarna inom områdena ska ge information om företagets 
affärsmodell, policy, resultat av policy, hantering av risker, väsentliga risker och andra icke 
väsentliga upplysningar som är relevanta för företaget. Sett utifrån lagförslagets bestämmelser 
är då ingen av rapporterna fullständiga då ingen av rapporterna lämnade upplysningar som 
berörde alla dessa delar av företagets hållbarhetsarbete. Det som saknades hos företagen, 
utöver andra icke finansiella upplysningar, var i nästan alla fall väsentliga risker eller resultat 
av policy vilket är något företagen kommer att bli tvungna att rapportera om. Klädföretagen 
rapporterade om sina väsentliga risker i betydligt större utsträckning än bankerna men 
fortfarande inte inom alla olika områden. Att företagen inte rapporterar fullständigt om 
väsentliga risker kan innebära att företagen använder sig av sin rapportering för att bygga en 
positiv image och är då rädda för att negativa upplysningar i form av risker kan komma att 
skada denna. Att företagen vill bygga en positiv image kan också innebära att de skönmålar 
sin verksamhet och inte arbetar på samma sätt som presenteras. På så sätt finns heller inget 
konkret resultat att presentera vilket kan vara anledningen till varför resultat av policy fått så 
lite poäng. Det kan också förklaras av det faktum att hållbarhetsarbete är svårt att mäta och 
därför svårt att presentera i ett konkret resultat.  
  

6.1 Resultatdiskussion  
 
Enligt vårt resultat är rapporterna som tidigare nämnt inte fullständiga utifrån lagförslagets 
bestämmelser. Den första slutsatsen vi kan dra från vårt resultat är därför att om lagens 
innehåll inte kommer att justeras utan att den kommer att gå igenom på det sätt som 
promemorian idag presenterar den på, kommer våra undersökta företag att behöva justera och 
utarbeta sin hållbarhetsrapporering. Företag idag är måna om att presentera en detaljerad och 
omfattande information om deras hållbarhetsarbete på deras hemsidor, vilket även alla företag 
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i vår studie gjorde. Det var där mer detaljerad information om olika policys med mera fanns. 
Det innebär att företagen på sätt och vis redogör för sitt arbete relativt komplett men mycket 
av det står på hemsidan vilket inte kommer att räcka till. Lagen kommer att kräva att 
företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning integrerat i årsredovisningen eller som en 
rapport separat från årsredovisningen, vilket kommer innebära både ökade kostnader och även 
mycket tid för företagen som kan tänkas se på detta som onödiga resurser, då de redan 
presenterar sitt hållbarhetsarbete i rapporterna med hemsidan som komplement.  
 
I vår studie uppmärksammade vi svårigheterna med att tolka vad lagförslaget ansåg skulle 
beröras inom de olika områden samt svårigheter med att separerar vissa områden. Lagen är i 
dagsläget väldigt abstrakt beskriven och väldigt öppen för egen tolkning. Med det i åtanke kan 
tänkas att hållbarhetsrapporterna inte kommer att bli så jämförbara mellan företagen som 
regeringen önskar i och med lagstadgade krav. Det finns även en risk, liksom tidigare studier 
visat på, att företagen hittar kryphål i lagen för att komma undan delar som egentligen ska 
rapporteras.  
 
För att lagen ska få en effekt i riktning med de mål man hoppas på att nå, krävs att företagens 
hållbarhetsrapporter följs upp. I vår studie märkte vi dock att det var svårt att veta vad som 
bör räknas med inom de olika kategorierna och inte vilket även kommer att innebära 
svårigheter för den som följer upp rapporterna om inte mer detaljerad formulering ges ut. Hur 
ska de kunna veta vad som är tillräckligt med information eller framför allt vad som är 
tillräckligt tydligt information inom områdena? Om det inte ges ut en mer tydlig beskrivning 
på vad upplysningarna ska beröra samt hur mycket inom varje område och vad inom området 
som ska rapporteras om, kommer det att uppstå olikheter kring hur företagen tolkar dessa och 
som följd vilka upplysningar de tar med i rapporterna. Som vi nämnt i vårt resultat är en del 
av informationen som ges ut i företagens hållbarhetsredovisningar väldigt generella och det 
saknas konkret information i många fall. Om rapporterna ska kunna följas upp och på så sätt 
kunna kontrollera att de följer lagens krav, bör informationen vara med specificerad vilket 
kommer ställa krav på företagen. Det blir annars svårt för någon som inte är insatt i 
verksamheten att utläsa vilket specifikt område de arbetar med. 
  
Utifrån vår studies resultat kommer våra undersökta företag inom båda branscher att behöva 
lägga resurser på att justera deras hållbarhetsrapporter när lagen implementeras. Bankerna 
kommer framförallt att behöva konkretisera sin rapportering så att det går att utläsa vad de 
faktiskt gör då de rapporterade väldigt allmänt inom många områden. Klädföretagen å andra 
sidan kommer att behöva lägga ganska mycket mer fokus på deras personalarbete samt 
benämna deras arbete mot korruption i den mån det går inom den typen av bransch. Utifrån 
vårt resultat ser det ut som att risker är det område företagen kommer att behöva lägga mer 
fokus på, oberoende vilken bransch de verkar i. Genom att ställa krav på att företagen ska 
rapportera om sina risker kommer de automatiskt att bli tvungna att lägga mer fokus på sina 
risker. Konsekvensen av detta kan bli en ökad medvetenhet kring riskerna och också ett mer 
genomarbetat riskarbete i organisationen. Likaså kommer kraven på att företagen ska 
rapportera om resultat av policy kräva justeringar av företagen vilket också kan tänkas 
resultera i ett mer genuint hållbarhetsarbete då det krävs faktiska åtgärder för att presentera ett 
resultat.  
 
Lagen kommer att föra med sig krav på justeringar i alla företags rapporter i vår studie, 
framförallt om deras riskarbete. Företagen inom bankbranschen kommer att bli hårdare 
drabbade av den nya lagen än vad företagen inom klädbranschen kommer att bli. Detta 
kommer att bli tidskrävande och kostnadskrävande men kommer samtidigt förmodligen att 
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leda till ett mer genomarbetat och förankrat hållbarhetsarbete i företagen. Det kan dock bli 
svårt att ha ett och samma regelverk för alla olika branscher då olika branscher ställs inför 
olika problem och det som är viktigt för en bransch är kanske inte det för en annan. Att 
upprätta en hållbarhetsrapport kräver som tidigare nämnt både tid och pengar och risken finns 
då att när företagen blir tvungna att rapportera mer om områden som de idag prioriterat bort, 
tas resurserna från andra viktiga områden vilket kan resultera i att rapporteringen kommer 
beröra alla områden men bara utifrån minimumkravet. Lagförslagets krav på rapportering 
inom alla olika områden kan givetvis också leda till positiva effekter, då företagen blir 
tvingade att ta hänsyn till fler områden inom hållbarhet än just de som branschen ofta är 
förknippade med. På så sätt får företagen ett bredare hållbarhetsarbete vilket kan bidra till ett 
mer långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Som vi sagt tidigare har vi i studien bara utgått från promemorians lagförslag då lagen inte är 
implementerad ännu och en proposition inte har getts ut. Promemorian innehåller mycket 
information om lagförslaget och utgår i stora drag från EUs direktiv. I och med att lagen 
fortfarande är under process kan justeringar uppkomma vilket kan komma att påverka de 
konsekvenser vi presenterar men eftersom lagförslaget ändå utgår från EUs direktiv kommer 
lagen förmodligen inte att justeras i större utstäckning i förhållanden till hur den idag 
presenteras. För att de eventuella konsekvenserna av lagen, som kan uppstå på grund av den 
abstrakta formuleringen, inte ska uppstå krävs att en proposition med tydlig och detaljerad 
vägledning ges ut som företagen kan använda sig utav när de ska tolka lagen.  
 

6.2 Förslag till vidare studier 
 
Då lagförslagets bestämmelser inte är implementerade ännu saknade vi grund för att studera 
de faktiska konsekvenserna av lagen. Förslag till vidare studier är därför att studera vilka 
konsekvenserna lagen faktiskt förde med sig för företagen samt om det blivit någon skillnad i 
rapporterna efter implementeringen och i så fall på vilket sätt.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Kodningsschema och kodningsmanual 
 
Illustrationen för kodningsschemat och kodningsmanualen är hämtad från Bryman och Bell 
(2013). 
 
 
 
Kodningsschema 
 
Nr  Information  

  
Kod  

I  Miljö  
  

  

II  
  

Sociala förhållanden  
  

  

III Personalfrågor 
 

  

IV Mänskliga rättigheter  
  

  

V 
 

Antikorruption    

 
 
Kodningsmanual 
 
Nr  Kod och bedömningskriterier  
I  1. Företagets affärsmodell 2. Policy 3. Resultat av policy 4. Hantering av risker 

5. Väsentliga risker 6. Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten. 
 

a. Utsläpp och avfall 
b. Vattenanvändning 
c. Resursanvändning  
d. Energianvändning 
e. Granskning av leverantörer  
f. Krav på leverantörer 
g. Återanvändning/återvinning 
h. Hållbart material 
i. Skadliga ämnen 
j. Hållbar konsumtion 
k. Finansiering av miljöprojekt 
l. Övergripande 
m. Övrigt 
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II  
  

1. Företagets affärsmodell 2. Policy 3. Resultat av policy 4. Hantering av risker 5. 
Väsentliga risker 6. Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten.  
  

a. Mångfald  
b. Jämställhet 
c. Hälsa och säkerhet  
d. Respekt för arbetstagarnas rätt till information   
e. Arbetsvillkor 
f. Arbetsmiljö  
g. Krav på leverantörer 
h. Granskning av leverantörer  
i. Finansiering av vapen  
j. Bedrägeri 
k. Samhällsengagemang i produktionsländer 
l. Samhällsengagemang i närsamhällen 
m. Djurens rättigheter 
n. Ekonomiskt hållbart samhälle 
o. Övergripande 
p. Övrigt 

 
III 1. Företagets affärsmodell 2. Policy 3. Resultat av policy 4. Hantering av risker  

5. Väsentliga risker 6. Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten. 
 

a. Mångfald 
b. Jämställhet 
c. Diskriminering/Trakasserier 
d. Arbetsvillkor 
e. Arbetsmiljö  
f. Utbildning/Kompetens  
g. Nöjda medarbetare 
h. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen   
i. Kollektivavtal och respekt för fack föreningens rättigheter 
j. Övergripande  

 
 

IV 
  

1. Företagets affärsmodell 2. Policy 3. Resultat av policy 4. Hantering av risker  
5. Väsentliga risker 6. Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten. 

  
a. Respekt för mänskliga rättigheter 
b. Tvångsarbete 
c. Barnarbete  
d. Sexuellt utnyttjande av barn 
e. Krav på leverantörer 
f. Granskning av leverantörer  
g. Övergripande 
h. Övrigt  

 



 

 - 70 - 

V 
  

1. Företagets affärsmodell 2. Policy 3. Resultat av policy 4. Hantering av risker  
5. Väsentliga risker 6. Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för 
verksamheten. 
  

a. Bekämpning av korruption  
b. Penningtvätt  
c. Finansiering av brottslighet  
d. Krav på leverantörer 
e. Granskning av leverantörer  

 

 

Bilaga 2 – Utdrag kodning  
 
 
Huvudkategorier Delkategorier Utdrag ur hållbarhetsredovisningar Kodat som 

underkategori 
 
Miljö 

 
Affärsmodell 
 
 
 
Hantering 
risker 
 
 
 
 
 
Policy 
 
 
Resultat 
policy  
 
Risker 
 
 
Andra icke-
finansiella 
upplysningar. 
 
 

 

 
Vi arbetar därför aktivt för att minska 
vår direkta miljöpåverkan, utöver våra 
ansträngningar när det gäller vår 
indirekta påverkan. 

MQs leverantörer förbinder sig att 
följa aktuella kemikalierestriktioner 
och se till att produkterna inte 
innehåller några otillåtna ämnen eller 
överskrider gränsvärden. 
 
 
Transporter ska ske på sätt som 
minskar koldioxidutsläppen 
 
Andelen hållbarhets märkta 
plagg ökade från 19 till 24 procent  
 
Vatten är en bristvara i flera 
produktionsländer.... 
 
Genom gröna obligationer har vi 
under 2015 varit emissionsinstitut för 
finansiering av olika internationella 
miljöprojekt till ett värde om 3,2 mdkr 
 

 

 
Övergripande 
 
 
 
Skadliga ämnen+ 
krav på leverantörer 
 
 
 
 
 
Utsläpp 
 
 
Hållbart material  
 
 
Vattenanvändning 
 
 
Finansiering av 
miljöprojekt 
 
 
 

 

 
Sociala 
förhållanden  

 
Affärsmodell 
 
 
 
 

 
Vi arbetar aktivt med att utbilda barn 
och unga i privatekonomi. 
 
 
 
 

 
Ekonomisk 
hållbarhet 
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Hantering 
risker 
 
 
 
Policy 
 
 
 
 
Resultat  
policy  
 
 
 
Risker 
 
 
 
 
Andra icke-
finansiella 
 
 
 

 

Alla SEB:s fonder utesluter företag 
som sysslar med produktion eller 
försäljning av olagliga vapen och i 
utvecklings-eller produktionsfaserna 
av kärnvapenprogram. 
Löner, övertidsersättningar  

och eventuella bonus- och eller 
ackordbaserade ersättningar  

ska betalas direkt till den anställde i 
tid, och i sin helhet. 

Vid utgången av 2015 hade 2,1 
miljarder kronor genom 
mikrofinansinstitutioner investerats 
och nått mer än 15 miljoner 
mikroföretagare i över 30 länder.  
Brandsäkerheten har förbättrats på 
fabrikerna men externa revisioner 
visar fortfarande överträdelser 
gällande brandsäkerhet hos av 
leverantörerna . . .  
Förhoppningarna är stora för 
kommande generationer och Gina 
Tricot arbetar tillsammans med 
UNICEF för skolgången för barn i 
Bangladesh. 

 

Finansiering av 
vapen 
 
 
 
Arbetsvillkor 
 
 
 
 
Samhällsengagemang 
i närsamhällen 
 
 

Arbetsmiljö 
 
 
 
 
Samhällsengagemang 
i produktionsländer 
 
 
 

 

 
Personalfrågor 
 

 
Affärsmodell 
 
 
Hantering 
risker 
 
 
 

Policy 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
policy  
 
 
Risker 
 
 
 
 
 

 
Vi anser att förbättrad jämställdhet 
och mångfald är avgörande för vår 
verksamhet 
SEB erbjuder flera globala 
utvecklingsprogram där vi ger 
medarbetarna möjlighet att stärka 
ledaregenskaper och att utvecklas 
både som personer och som 
medlemmar i ett team 
KappAhl ska aktivt verka för en jämlik 
arbetsplats, med lika möjligheter och 
samma förutsättningar för alla 
anställda, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder eller 
sexuell läggning.  
Resultatet visade att vi ökat andelen 
medarbetare med utländsk bakgrund 
mellan 2014–2015 från 12 till 14 
procent.  

Ute i butikerna finns risk för brand, 
hot, trakasserier och rån.  
 
 
 
 

 
Mångfald + 
jämställdhet 
 
Nöjda medarbetare 
 
 
 

Diskriminering 

 

 

 

Mångfald 
 
 
 
Hälsa och säkerhet + 
Diskr./trakass. 
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Andra icke-
finansiella 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Mänskliga- 
rättigheter 
 

 
Affärsmodell 

 
 
 

 

Hantering 
risker 
 
 
 
 
Policy 
 
 
 
Resultat 
policy  
 

Risker 
 
 
 
 
 
Andra icke-
finansiella 
 
 
 

 

 
KappAhl vill bidra till utvecklingen av 
ett hållbart samhälle i länder där vi är 
verksamma och vi vill att mänskliga 
rättigheter för människor vars arbete 
bidrar till vår verksamhet respekteras 
av våra insatser. 
Swedbank samarbetar med svenska 
polisen och andra svenska finansiella 
aktörer för att stoppa försäljningen av 
barnpornografi över nätet genom 
Finanskoalitionen.  

All MQs personal som misstänker ett 
minderårigt barn på en 
produktionsenhet har ett ansvar att 
rapportera enligt åtgärdsplanen 
Antal medarbetare som anger att de på 
sin arbetsplats har blivit trakasserade 
p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning (minskat med 
5st, enligt tabell)  

Riskerna för barnarbete är generellt 
sett störst i områden med eftersatt 
utbildningssystem och fattigdom, där 
barnen aldrig påbörjar utbildning, 
eller slutar skolan tidigt för att bidra 
till familjens försörjning. 
Bankomaterna finns tillgängliga på 
cirka 500 orter runt om i Sverige och 
de flesta är tillgängliga för bland 
annat rullstolsburna och har även en 
ljudfunktion för synskadade. 

 

 
 
Respekt för 
mänskliga rättigheter 
 
 
 
Sexuellt utnyttjande 
av barn 
 
 

Barnarbete  
 

Respekt för 
mänskliga rättigheter  
 

Barnarbete 
 
 
 

Respekt för 
mänskliga rättigheter 
 
 
 

 

 
Antikorruption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affärsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Då betalningsflödet är en del av vår 
kärnverksamhet är det väsentligt för 
oss att förebygga illegal verksamhet 
så som terroristfinansiering, 
penningtvätt och barnpornografi med 
mera. 
 
 
 
 
 

 
Finansiering brott + 
penningtvätt 
(även m.rättigheter, 
sex. Utnyttj. Barn) 
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Hantering 
risker 
 
 
 
 

Policy 
 
 
Resultat 
policy  
 
 
Risker 
 
 
 
 
Andra icke-
finansiella 
 

 

Vi arbetar även med ett motsvarande 
system för registrering av gåvor och 
förmåner riktade till medarbetarna 
från utomstående. 
 
 

Swedbanks styrelse antog 2013 en 
koncernövergripande 
antikorruptionspolicy 
Under 2015 har inga verifierade 
korruptionsincidenter rapporterats. 
 
 
Inom betalområdet finns 
hållbarhetsrisker kopplade till bland 
annat penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 
 
 
 

 

Bekämpning 
korruption 
 
 
 
 

Bekämpning 
korruption  
 
Bekämpning 
korruption  
 
 
Penningtvätt + 
finansiering av 
brottslighet 
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