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Bakgrund: Hållbarhetsredovisning handlar om redovisning som omfattar miljö, social
och ekonomisk påverkan. Klädbranschen är utsatt för mycket press av både media och
konsumenter som ställer höga krav när det gäller hållbarhetsfrågor och därför är det
viktigt att kommunicera informationen öppet. Som ett stöd för att kunna kommunicera
CSR öppet finns det globala ramverket GRI som består av riktlinjer för att få en
jämförbar rapportering inom hållbarhetsredovisning. En princip som hör till GRI:s
riktlinjer handlar om balans där företag ska redovisa både bra och dåliga resultat.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i svenska klädföretags
hållbarhetsredovisningar som redovisar enligt GRI:s riktlinjer för att se hur svenska
klädföretag redovisar negativ information och förhåller sig till GRI:s princip balans där
både positiv och negativ information ska redovisas.

Metod: Studien är genomförd i form av en multipel fallstudie. Datainsamlingen består
av sekundärdata där sex klädföretags hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar har
studerats.

Slutsats: Studien visar att samtliga klädföretag redovisar både positiv och negativ
information i sina rapporter, men det är övervägande positiv information. Det framkom
även att klädföretagen använder sig av olika strategier när de presenterar negativ
information i sina rapporter vilket gör att informationen ändå kan uppfattas som positiv.
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Background: Sustainability Report is about accounting that includes environmental,
social and economic impact. The clothing industry is exposed to heavy pressure from
both the media and consumers who have high demands on sustainability issues, and it is
therefore important to openly communicate the information. As a support to openly
communicate the CSR information, the global GRI framework contains guidelines for
obtaining comparable reporting in sustainability reporting. A principle that is part of
GRI's guidelines is about balance where companies should report both good and bad
results.
Purpose: The purpose of this study is to investigate the content of Swedish clothing
companies' sustainability reports, which report according to GRI's guidelines to see how
Swedish clothing companies report negative information and relate to GRI's principle
balance in which both positive and negative information should be reported.

Method: The study is conducted in the form of a multiple case study. The data
collection consists of secondary data where six clothing companies' sustainability
reports and annual reports have been examined.

Conclusions: The study shows that all clothing companies report both positive and
negative information in their reports, but it is predominantly positive information. It
also emerged that clothing companies use different strategies when presenting negative
information in their reports, which means that the information still can be perceived as
positive.
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1 Inledning
______________________________________________________________________
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämne följt av en
problemdiskussion som resulterar i våra frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas
med att benämna rapportens målgrupp samt en beskrivning av hur rapporten är
disponerad.
______________________________________________________________________

1.1 Bakgrund
Samhället har de senaste åren blivit allt mer intresserade och kritiska mot företagens
sociala och miljömässiga arbete (Hossain & Alam 2016, s 415). I en rapport från
revisionsfirman KPMG (2015) avslöjades det att mer än 92 procent av världens 250
största företag hållbarhetsredovisar. Detta för att visa ansvar och öppenheten gentemot
sina intressenter (Hossain & Alam 2016, s 415). Samma undersökning visade även att
73 av de 100 största svenska företagen hållbarhetsredovisar (KPMG 2015).
Själva begreppet hållbarhetsredovisning kommer från engelskans ”sustainability
reporting” och handlar om redovisning som omfattar miljö, social och ekonomisk
påverkan (Frostenson m.fl. 2012, s 8). Hållbarhetsredovisning fungerar som ett verktyg
för att ändra externa uppfattningar och som hjälpmedel för att inleda dialoger med
intressenter (Bonsón & Bednárová 2015, s 183). Den spelar en stor och viktig roll för
kommunikationen mellan företag och dess intressenter (Bonsón & Bednárová 2015, s
183). Hållbarhetsredovisning beskrivs som “ett sätt att mäta, presentera och ta ansvar
gentemot sina intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad
organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling” (Frostenson m.fl. 2012, s
8). Hållbar utveckling började växa fram i slutet av åttiotalet då den så kallade
Brundtlandrapporten tagits fram efter uppdrag av Förenta Nationerna (FN). Rapporten
beskriver framförallt miljö, utveckling och fattigdom där rättvisa mellan generationer
genomsyrar rapporten (Frostenson m.fl. 2012, s 9).

Något som senare, under slutet av nittiotalet, började växa fram mer och mer var ett
viktigt begrepp som benämns CSR, Corporate Social Responsibility. CSR handlar om
att företag ska ta ansvar och även agera. Det rör frågor som bland annat säkrare
produkter, förbättrade arbetsvillkor och minskade utsläpp (Borglund m.fl. 2009, s 63).

1

CSR-informationen har även blivit viktig för investerare och CSR är därför
betydelsefull för att upprätthålla bra relationer med investerare. De är framförallt
intresserade av information som går att mäta och behöver trovärdig rapportering
(Borglund m.fl. 2009, s 118). Dessutom har CSR länge setts som en konkurrensfördel
för organisationen, där CSR har analyserats som en källa till konkurrensfördelar
(Rajagopal m.fl 2016, s 351). Borglund m.fl. (2009, s 111) menar även att en stor del av
CSR är att kommunicera vad företagen gör eftersom CSR är en viktig del för att skapa
förtroende till intressenterna. Som ett stöd för att öppet kunna kommunicera CSRinformationen behövs ett globalt ramverktyg (Global reporting 2000-2006, s 2). Ett
verktyg för detta är om företag använder sig av GRI:s riktlinjer (Borglund m.fl. 2009, s
118).

GRI är en förkortning av Global Reporting Initiative som består av globala riktlinjer för
att få en jämförbar rapportering inom hållbarhetsredovisning, vilket är något som
finansmarknaden önskar (Borglund m.fl. 2009, s 118). GRI:s riktlinjer består av
principer och innehåller bland annat standardupplysningar (Global reporting 2013, s 8).
Det är dock frivilligt för de flesta företag att följa dessa riktlinjer, men GRI uppmuntrar
alla företag att redovisa enligt deras riktlinjer (Global reporting 2000-2006, s 5). Det är
tusentals företag och organisationer som redovisar enligt GRI (Westermark 2013, s
47). Enligt studier av olika forskare är det dessa riktlinjer som används mest
internationellt (Westermark 2013, s 89).

Det finns i dagsläget ett antal större svenska klädföretag som använder sig av GRI:s
riktlinjer vid framställandet av sina hållbarhetsredovisningar. Just klädbranschen är mer
medvetna när det kommer till hållbarhet och hur viktigt det är ta ansvar kring detta (Li
m.fl. 2014, s 823). Klädbranschen är utsatt för mycket press av både media och
konsumenter som ställer höga krav när det gäller hållbarhetsfrågor (Caniato
2012, refererad i Li m.fl. 2014, s 823). Företag, däribland klädföretag, har insett
betydelsen av att kommunicera om de hållbara värderingar som ligger till grund för
deras verksamheter eftersom företagens intressenter långsiktigt ska kunna identifiera sig
med dem (Larsson & Ljungdahl 2008, s 8-9). Hållbarhetsfrågor är ett känsligt ämne för
klädindustrin då konkurrensen är stor inom branschen, klädföretag använder mycket
resurser och det är allmänt känt att det finns dåliga arbetsvillkor i vissa länder (de Brito
m.fl. 2007, s 534). Samtidigt är vi konsumenter medvetna om att mängder av våra
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kläder framställs i fattiga länder. Enligt Världsnaturfonden (u.å). tillverkas mycket
kläder av bomull som huvudsakligen odlas i torra områden, där sötvatten är en bristvara.
Bomullen är även kraftigt besprutade av jordbrukskemikalier för att minska angreppen
av skadeinsekter och för att öka avkastningen. Detta påverkar människor och
omgivningen negativt (Världsnaturfonden, u.å). I de fattiga länderna har arbetarna
många gånger orimliga villkor och dåliga löner. Samtidigt konsumerar vi mer och mer.
Vid en jämförelse av konsumtionen idag i relation till endast 30 år tillbaka har vi nästan
nått en fördubbling av textilkonsumtion (Sveriges konsumenter, u.å.).

1.2 Problemdiskussion
Det framgår av bakgrundsinformationen ovan att det har varit en stor utveckling av
hållbarhetsredovisning som fortfarande pågår. I Sverige har Årsredovisningslagen
nyligen ändrats. Den nya lagändringen trädde i kraft 1 december 2016 och innebär att
större svenska företag ska rapportera om hållbarhet och mångfald. Ändringarna kommer
tillämpas praktiskt första gången för räkenskapsåret 2017, vilket sedan presenteras
under år 2018 (Hållbarhetslagen, u.å). Enligt 6 kap. 12§ i Årsredovisningslagen (SFS
1995:1554) framgår det att hållbarhetsrapporten bland annat ska ange väsentliga risker
med produkter och tjänster som troligtvis får negativa konsekvenser. Det innebär att det
framöver ökar pressen på större företag eftersom de enligt lagen inte bara kan presentera
positiv information i sina rapporter.

När det gäller positiv och negativ information finns det idag en princip som hör till
GRI:s riktlinjer som handlar om balans. Definitionen är följande: ”Redovisningen ska
beskriva både positiva och negativa aspekter av organisationens resultat, för att
möjliggöra en balanserad utvärdering av dessa på ett övergripande plan” (Global
reporting 2000-2006, s 13). Det innebär bland annat att företag ska redovisa både bra
och dåliga resultat och områden samt att redovisningens innehåll ska vara neutral
(Global reporting 2013, s 13). Även fast företag som redovisar enligt GRI:s riktlinjer
även ska ange negativ information i sina hållbarhetsrapporter finns det en del kritik mot
hållbarhetsredovisning som till stor del handlar om att sådan information utelämnas
(Ekonomer för miljö, u.å). Teorier som legitimitetsteorin (Deegan & Unerman 2011, s

320) och intressentteorin (Freemans 1984, refererad i Belen m.fl 2013, s 55) kan
förklara vad som påverkar vad företag väljer att ha med i sina hållbarhetsrapporter.
Inom dessa teorier anses redovisningen vara en upplysning och utgöra en strategi för att
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påverka företagens relationer med övriga parter (Deegan & Unerman 2011, s 321).
Exempelvis menar Hahn & Kühnen 2013 (refererad Hahn & Lülfs 2014) att negativ
information som till exempel incidenter inte tas upp i hållbarhetsredovisningar eftersom
informationen kan äventyra företagets legitimitet samt att intressenter kan anse att
företagets verksamhet inte är i linje med samhällets normer. Samtidigt kan
tillförlitligheten ifrågasättas om företag utelämnar negativ information (Hahn & Lülfs
2014). Ett exempel på kritik är att företag använder hållbarhetsredovisningen för att
minska uppmärksamheten på vissa andra etiska delar, genom att exempelvis lyfta fram
de leverantörer som har bra arbetsförhållanden samtidigt som de inte visar de
leverantörer där det finns förekomst av barnarbete (Ekonomer för miljö, u.å.).
Ytterligare kritik är att företag använder redovisningen som en ren
marknadsföringskanal med fokus endast på marknadsföring (Ekonomer för miljö, u.å.).
Dessutom ökar mängden hållbarhetsrapporter men även problemet med kvaliteten på
informationen, då rapporterna inte ger den fullständiga informationen som läsarna söker
(Habek & Wolniak 2015, s 400).

Samtidigt som det finns kritik har det även blivit allt viktigare för företag att
tillhandahålla resurser för att framställa instruktioner som visar på vilket sätt de tar
socialt ansvar och hur företaget integrerar miljömässiga och sociala parametrar i sitt
långsiktiga arbete (Swaen & Chupitaz 2008, s 7-8). Detta beror på att omvärlden ställer
högre krav på företagen vilket gör att behovet av öppenhet ökar för företagen för att
undvika att media ska få reda på tänkbara finansiella skandaler (Swaen & Chupitaz
2008, s 7-8). Just företag inom klädbranschen har under lång tid studerats och under
2007 framkom det nya brister hos ett antal större företag. Men också på grund av
mycket uppmärksamhet i media har svenska klädföretag utvecklat sin förmåga att
hantera människorättsrisker (Florén 2008, s 23-24).

I samband med att det finns kritik mot hållbarhetsredovisning men också ett ökat behov
av öppenhet och samtidigt en princip som handlar om balans i GRI:s riktlinjer finner vi
det intressant att studera den negativa informationen som finns i
hållbarhetsredovisningen. Enligt Frostenson m.fl. (2012, s 41) finns även kritik mot att
hållbarhetsredovisningar endast används som reklam för företag där endast positiv
information redovisas för att visa upp företagets bästa sidor. Men med GRI:s princip
balans ska sådant motverkas (Frostenson m.fl. 2012, s 41). Dessutom tycker vi det är
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intressant att studera hur principen balans förhåller sig till legitimitetsteorin och
intressentteorin. Hur redovisar klädföretag negativ information utan att legitimiteten
hotas? Hahn & Lülfs (2014, s 401) menar att rapporteringen av negativ information kan
äventyra företags legitimitet med risk för att intressenterna anser att de inte uppfyller
samhällets normer och värderingar. Enligt Borglund m.fl. (2009, s 25) har även media
en stor påverkan på företagens hållbarhetsredovisning. En del svenska företag
kommunicerar inte hållbarhet tillräckligt av rädsla för att bli granskade av media.
Samtidigt är media en stor orsak till att företag arbetar och utvecklar sin
hållbarhetsredovisning, då de vill undvika att råka ut för skandaler i media (Borglund
m.fl. 2009, s 25). Enligt Borglund m.fl. (2009, s 27) utvecklar därför en del företag
hållbarhetsstrategier för att undvika kritik men även för att få bättre relationer till sina
intressenter. Företag med mycket dilemman, arbetar oftast mest med hållbarhetsfrågor
för att minska risken för förtroendeskandaler (Borglund m.fl. 2009 s 27). Här finner vi
det intressant att se hur balansen mellan negativ och positiv information ser ut för
klädföretag som ofta är granskade av media och utsatta för mycket tryck utifrån. Hur
redovisar de negativ information men samtidigt behåller sina intressenter och undviker
dålig publicitet från media? Vi anser att klädbranschen är en väsentlig bransch att
studera när det gäller just hållbarhet på grund av att det finns många faktorer kring
hållbarhet som är relevanta i form av exempelvis dåliga arbetsvillkor och låga löner i
många fattiga länder där kläderna tillverkas.

Vi har funnit en hel del forskning inom området hållbarhetsredovisning och även en del
inom klädbranschen. Dock har vi inte funnit så mycket forskning som handlar om den
negativa informationen och GRI:s princip balans där både positiv och negativ
information ska redovisas. Inom klädbranschen har vi funnit en studie som genomfört
en innehållsanalys av H&M:s årsredovisningar mellan åren 2008 till 2010, som visade
att företaget använde sig av strategier för att försöka bibehålla sin legitimitet i samband
med att de fått mycket negativ publicitet och när de blivit hårt granskade i media
(Danielsson & Eriksson, 2010). De har dock inte tittat på GRI:s princip balans och hur
företagen presenterar negativ information i sina rapporter. Vi har också valt att rikta in
oss på klädföretag som använder sig av GRI:s riktlinjer eftersom många företag
använder deras riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning samt att företag inom
klädbranschen vanligtvis är utsatta för granskning från både media och konsumenter.
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1.3 Forskningsfrågor
Hur redovisar svenska klädföretag negativ information och förhåller sig till GRI:s
princip balans där både positiv och negativ information ska redovisas?

1.4 Syfte
Syftet med vår rapport är att undersöka innehållet i svenska klädföretags
hållbarhetsredovisningar som redovisar enligt GRI:s riktlinjer för att se hur svenska
klädföretag redovisar negativ information och förhåller sig till GRI:s princip balans där
både positiv och negativ information ska redovisas.

1.5 Målgrupp
Rapporten riktar sig till många olika intressenter. Den vänder sig till konsumenter och
investerare samt andra intressenter som är nyfikna på hur klädföretag hanterar den
negativa informationen i hållbarhetsredovisningar. Dessutom vänder den sig inte bara
till nuvarande investerare utan även till framtida investerare som vill få en bild över hur
företag hanterar principen balans i sina hållbarhets- och årsredovisningar.

1.6 Disposition
Kapitel 1

Inledning

I det första kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund, problemdiskussion,
forskningsfrågor, syfte samt målgrupp. Även dispositionen presenteras i detta kapitel.

Kapitel 2

Teoretisk referensram

I det andra kapitlet presenteras uppsatsens teorier som är relevanta till undersökningen.
Kapitlet inleds med en beskrivning över begreppen hållbar utveckling,
hållbarhetsredovisning, CSR och GRI. Detta följs av legitimitetsteorin, intressentteorin,
kommunicering av CSR samt de fyra legitimitetsstrategierna. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning för att ge läsaren en överblick av de teoretiska referensramarna och
kopplingen till vår undersökning.
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Kapitel 3

Metod

I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens metod. I detta kapitel kan man läsa om vårt
val av positivism och tolkningsperspektivet, ansats, forskningsmetod, design,
innehållsanalys, val av företag, tillvägagångssätt och studiens kvalitetsmått. Här
beskrivs även källkritik och etiska överväganden.

Kapitel 4

Empiri

Empirin består av den information och resultat som framkom från klädföretagens
hållbarhets- och årsredovisningar gällande hur företagen redovisar negativ information
och förhåller sig till principen balans där både positiv och negativ information ska
redovisas.

Kapitel 5

Analys och diskussion

I detta kapitel genomförs analysen av det framkomna resultatet, vilket även författarna
diskuterar kring.

Kapitel 6

Slutsatser

I det sjätte kapitlet framkommer författarnas slutsatser i undersökningen. Här delges
även författarnas reflektioner och kritik. Kapitlet avslutas med förslag till framtida
forskning.

Kapitel 7

Referenser

Det sista kapitlet innehåller uppsatsens samtliga referenser.
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2 Teoretisk referensram
______________________________________________________________________
Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppen hållbar utveckling,
hållbarhetsredovisning, CSR och GRI för att få en bakgrund till ämnet. Därefter
beskrivs teorierna legitimitetsteorin och intressentteorin för att få en förståelse för
företagens val att hållbarhetsredovisa. Detta följs av teori gällande kommunicering av
CSR samt de fyra legitimitetsstrategierna. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning
av de nämnda teorierna och kopplingen till vårt arbete.
____________________________________________________________________

2.1 Hållbar utveckling, hållbarhetsredovisning, CSR och GRI
2.1.1 Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning
Utvecklingen av hållbarhet framkom på 1980-talet då två händelser tog plats. Den första
händelsen innebar att Världskommissionen för miljö och utveckling, som leddes av
Norges dåvarande stadsminister Gro Harlem Brundtland, fick i uppdrag av Förenta
Nationerna (FN) att framställa den så kallade Brundtlandrapporten vilken främst kom
att handla om miljö, utveckling och fattigdom där rättvisa mellan generationer
genomsyrar rapporten (Frostenson m.fl. 2012, s 9). I april 1987 publicerade
kommissionen sin bedömning över hur situationen för världens miljö och utveckling såg
ut samt med rekommendationer till åtgärder (Burton 1987, s 25-26). Rapporten fick
titeln Our Common Future (Burton 1987, s 25-26). På svenska är översättningen “Vår
gemensamma framtid” och den kallas även för Brundtlandrapporten (Frostenson m.fl.
2012, s 9). Rapporten länkade ihop den försämrade miljön med den globala ekonomin,
politiken och med andra finansiella organisationer (Burton 1987, s 25-26).

Den andra händelsen handlar om FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 med fokus på
miljö och utveckling (Frostenson m.fl. 2012, s 9). Ett annat namn för denna konferens
är Agenda 21. Namnet kommer från att över 170 länder och deras regeringar tog fram
en agenda för det tjugoförsta århundradet (Frostenson m.fl. 2012, s 9). Den innefattar en
plan för hållbar utveckling och handlar bland annat om bevarande av natur och
förbättring av sociala och ekonomiska aspekter med hänsyn till framtida generationer
(Fältbiologerna, 2011).
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Frågor om hållbar utveckling inkluderas i hållbarhetsredovisningen (Frostenson m.fl.
2012, s 8). Hållbarhetsredovisning omfattar redovisning som handlar om miljö, social
och ekonomisk påverkan och härstammar från det engelska begreppet “sustainability
reporting” (Frostenson m.fl. 2012, s 8). Hållbarhetsredovisning är något som företag
skapar för att redovisa resultatet av deras arbete med CSR (Löhman & Steinholtz 2003,
s 25). Enligt Westermark (2013, s26) används benämningarna hållbar utveckling och
CSR ofta tillsammans och skillnaden är liten. CSR handlar om frågor som är kopplade
till verksamheten hos företag medan hållbar utveckling handlar om frågor på en mer
global nivå (Westermark 2013, s 26).

2.1.2 CSR
CSR är förkortning för Corporate Social Responsibility, som började växa fram i slutet
av nittiotalet och början av tjugohundratalet (Borglund m.fl. 2009, s 51-54). Enligt
Borglund m.fl. (2009, s 51-54) uppdagades det under den här tiden en mängd
företagsskandaler och företagskollapser i USA som ledde till misstroende och saknad
trovärdighet hos företag, vilket även spred sig till Europa. Orsaken till detta var att
företag och aktieägare endast fokuserade på snabb avkastning och på aktieägarnas
belöningssystem. Detta blev en stor drivkraft för utvecklingen av CSR (Borglund m.fl.
2009, s 51-54). Borglund m.fl. (2009, s 51-54) menar även att en annan mycket stor
drivkraft för framväxten av CSR var globaliseringsmotståndet. Stora företag med
produktion i fattiga länder fick utstå kritik för låga löner och dåliga arbetsförhållanden.
Samtidigt som chefer fick höjda löner för att de omstrukturerat och flyttat produktion
till fattiga länder (Borglund m.fl. 2009, s 51-54). Enligt Borglund m.fl. (2009, s 51-54)
blev stora börsnoterade företag förknippade med fattigdom och orättvisor. Företag
behövde därför framställa alla de fördelar som fanns för att bemöta kritiken. Företagen
började ta ansvar och genomföra åtgärder för att framställa sig i bättre dager och den
frivilliga redovisningen av CSR utvecklades mer och mer (Borglund m.fl. 2009, s 5154).

CSR innebär att företag integrerar sociala- och miljömässiga hänsynstaganden i sin
verksamhet (Li m.fl. 2014, s 825). Detta görs frivilligt och i samverkan med företagens
intressenter (Dahlsrud 2008, refererad i Li m.fl. 2014, s 825). Li m.fl. (2014, s 825)
menar att CSR inte bara ökar företagets fördelar utan också förbättrar deras
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konkurrenskraft och anseende. Enligt Li m.fl. (2014, s 825) har kända klädföretag som
exempelvis H&M upptäckt att deras rykte påverkas positivt samt att det genererar
fördelar genom att de arbetar med CSR gentemot sina leverantörer. Därför har CSR
blivit en alltmer oumbärlig del av klädföretagens globaliseringsstrategier (Li m.fl. 2014,
s 825). Li m.fl. (2014, s 825) menar även att CSR kan användas strategiskt om företag
väljer att kommunicera sin information öppet till allmänheten. På så sätt kan de etablera
en långsiktig konkurrensfördel genom att främja en sund och öppen bild av företaget (Li
m.fl. 2014, s 825). Företag bör fokusera på de långsiktiga fördelarna som CSR ger
genom att exempelvis delta i sociala projekt och attrahera kunder som är villiga att
betala mer för att handla hållbara produkter (Husted & Salazar 2006, refererad i Li m.fl.
2014). Borglund m.fl. (2009, s 111) menar även att CSR är viktigt för att företag ska
kunna kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter. För att kommunicera
information kan företag använda sig av GRI:s riktlinjer (Borglund m.fl. 2009, s 118).

2.1.3 GRI
Organisationen för Global Reporting Initiatives (GRI) grundades 1997 med säte i
Amsterdam (Frostenson m.fl. 2012, s 14). Bakgrunden till att GRI grundades var att det
inte fanns några riktlinjer om vad en frivillig hållbarhetsrapport skulle innehålla
(Hedberg & Von Malmborg 2003, s 156). Det innebar att det inte fanns någon möjlighet
att jämföra rapporter från olika företag (Hedberg & Von Malmborg 2003, s 156). GRI
består av globala riktlinjer för att få en jämförbar rapportering inom
hållbarhetsredovisning, något som finansmarknaden önskar (Borglund m.fl. 2009, s
118). Hedberg & Von Malmborg (2003, s 156) skriver att en av tankarna med GRI är att
ge företagen information som kan ligga till grund för ständiga förbättringar samt belysa
kopplingen mellan de tre dimensionerna av hållbarhet; ekonomiska, miljömässiga och
sociala dimensionen.

GRI:s redovisningsramverk är skapat för att kunna användas av olika typer av
organisationer helt oberoende av organisationens storlek, bransch eller var i världen
organisationen befinner sig (Global reporting 2000-2006, s 3). Intressenter runt om i
världen har enats om innehållet i GRI:s ramverktyg och det omfattar både generella och
branschspecifika egenskaper (Global reporting 2000-2006, s 3). Detta gör att
ramverktyget är generellt tillämpningsbar för organisationers hållbarhetsredovisning
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(Global reporting 2000-2006, s 3). GRI har använt intressentmodellen som en grund i
sina riktlinjer (Westermark 2013, s 24). Rapporten ska innehålla organisationens
relationer till sina intressenter och hur de påverkar organisationens väg mot en hållbar
utveckling (Westermark 2013, s 25). Enligt Hedberg & Von Malmborg (2003, s 159)
väljer organisationer att använda GRI:s redovisningsramverk vid upprättande av
hållbarhetsrapporter eftersom riktlinjerna är allmänt accepterade och ger
hållbarhetsredovisningarna trovärdighet. En annan anledning är också att organisationen
får ett bra stöd vid upprättandet av rapporterna (Hedberg & Von Malmborg 2003, s
159). Brown m.fl. (2008, s 571) beskriver GRI som det mest kända ramverket i hela
världen för frivillig rapportering av hållbarhet.

I studien av Hedberg & Von Malmborg (2003, s 162) framkom det att svenska företag
använder sig av GRI:s riktlinjer vid hållbarhetsredovisning eftersom ledningen fick en
användbar översikt av företaget, något som även kunde användas när externa
intressenter efterfrågade informationen. Med hjälp av rapporten kunde ledningen och
intressenterna se vad som hände inom företaget. Studien av Hedberg & Von Malmborg
(2003, s 153) visade även att företag huvudsakligen hållbarhetsredovisar för att söka
organisatorisk legitimitet, där den främsta anledningen till användningen av GRI:s
riktlinjer är att öka hållbarhetsredovisningens trovärdighet samt att riktlinjerna kan
användas som en mall för hur rapporten ska utformas.

2.1.3.1 Principen balans
Enligt Frostenson m.fl. (2012, s 42) är balans en av principerna i GRI:s ramverk som
bland annat handlar om hur information presenteras i redovisningen. För att testa om
företag redovisar enligt principen balans föreslår GRI att man bland annat kan titta på
om redovisningen innehåller både positiva och negativa resultat av verksamheten
(Frostenson m.fl. 2012, s 42). Detta eftersom innebörden av balans betyder att både
positiva och negativa effekter ska redovisas och att redovisningen ska vara neutral och
objektiv (Frostenson m.fl. 2012, s 41). De som redovisar ska undvika urval eller
utelämna information som kan påverka läsarens beslut eller slutsatser felaktigt (Global
reporting 2013, s 14).

Enligt Ihre (2008, s 47) är GRI:s syfte att få hållbarhetsredovisningen transparens och
jämförbar. Därför finns GRI:s resultatindikatorer som förbättrar jämförbarheten (Ihre
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2008, s 48). Resultatindikatorerna visar resultaten av företagens arbete. Exempelvis
räcker det inte med att endast ha en policy om barnarbete utan med resultatindikatorer
kan man få svaret i vilken utsträckning barnarbete förekommer på fabriker (Ihre 2008, s
49). Resultatindikatorerna är en del av GRI:s standardupplysningar och de beskrivs ur
tre dimensioner; det ekonomiska, miljömässiga och sociala resultatet (Global reporting
2013, s 62). Samtliga av GRI:s resultatindikatorer redovisas i bilaga 1.

Nedan följer en beskrivning av de tre dimensionerna där positiv och negativ information
ska redovisas enligt principen balans.

2.1.3.1.1 Den ekonomiska dimensionen
Den ekonomiska dimensionen handlar om de ekonomiska förhållandena för
organisationen och dess intressenter på både nationell och global nivå (Global reporting
2013, s 67). Den innefattar även de ekonomiska systemen. De ekonomiska
indikatorerna innefattar den ekonomiska påverkan som företag har på samhället och
även kapitalflödet mellan intressenter (Global reporting 2013, s 67). Dessa innefattar
ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro, indirekt ekonomisk påverkan samt
inköpsförfaranden (Global reporting 2013, s 67).

2.1.3.1.2 Den miljömässiga dimensionen
Miljödimensionen handlar om organisationens påverkan på levande och icke levande
varelser såsom mark, luft, vatten och ekosystem (Global reporting 2013, s 84).
Det omfattar även påverkan relaterade till utnyttjande av vatten och energi samt utsläpp
av exempelvis avfall och avloppsvatten. Det innefattar även den biologiska mångfalden
såsom transporter, organisationens produkter- och tjänsters påverkan och utgifter i
miljön (Global reporting 2013, s 84).

2.1.3.1.3 Den sociala dimensionen
Den sociala dimensionen innefattar arbetsförhållanden och arbetsvillkor med
underkategorier som mänskliga rättigheter, samhällsfrågor samt produktansvar (Global
reporting 2013, s 142). Enligt Global reporting (2013, s 142) berör denna dimension
organisationens påverkan på det sociala systemet.
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2.2 Legitimitetsteorin
Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori (Deegan & Unerman 2011, s 320).
Teorin används för att förklara varför organisationer gör vissa avslöjanden i sina
årsredovisningar och används även för att förklara hur det kommer sig att vissa företag
antar vissa redovisningstekniker (Deegan & Unerman 2011, s 321).

Enligt Deegan & Unerman (2011, s 323) syftar legitimitetsteorin till att företag ska
eftersträva att arbeta enligt samhällets normer och värderingar, som ständigt förändras
vilket företagen behöver anpassa sig efter. Företag vill uppfattas som legitim av
utomstående (Deegan & Unerman 2011, s 323). Legitimiteten beskrivs som

Ett tillstånd eller status som finns när ett företags värdegrund överensstämmer med värdesystem i
större sociala systemet som företaget är en del av. När en skillnad, verklig eller potentiell, finns
mellan de två värdesystem, finns det ett hot mot företagets legitimitet (Lindblom 1995, refererad i
Deegan & Unerman 2011, s 324).

Enligt Suchman (1995, s 574) är legitimitet beroende av samhället som helhet, men
oberoende av enskilda individer i samhället. Därför kan företag avvika från individers
värderingar men ändå behålla sin legitimitet eftersom avvikelsen inte upplevs negativt
från allmänheten (Suchman, 1995 s 574). Deegan & Unerman (2011, s 325) menar även
att det finns ett socialt kontrakt inom legitimitetsteorin. Det sociala kontraktet finns
mellan företag och samhället där innebörden handlar om de förväntningar som
samhället har på företaget (Deegan & Unerman (2011, s 325). Exempel på sådana
förväntningar är att företag tar hand om sina mänskliga och miljömässiga konsekvenser
som hänförs till företaget (Heard & Bolce 1981, refererad i Deegan & Unerman 2011, s
325). Suchman (1995, s 574) menar även att företag kan avvika från samhällets normer
men ändå behålla legitimitet om avstegen ses som unika. Enligt Suchman (1995, s 574)
handlar legitimitet om samhällets uppfattningar eller antaganden om företag.

Suchman (1995, s 574) menar också att företag söker legitimitet av många olika skäl.
Det finns mått när det gäller att mäta legitimitet. Ett mått handlar om att driva
kontinuitet och att driva trovärdighet, där kontinuitet och trovärdighet resulterar i
stabilitet och förståelse för företagens verksamheter (Suchman 1995, s 574). Legitimitet
ökar även förståelsen och stabiliteten för företagets aktiviteter om företaget talar om vad
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de gör och varför de gör det. Enligt Deegan & Unerman (2011, s 325) innebär
legitmitetsteorin även att det inte bara är investerare som företag behöver visa sina
ståndpunkter för, utan även för allmänheten. Om företag misslyckas med att leva upp
till de sociala förväntningarna kan det i slutändan leda till att efterfrågan på deras
produkter minskar (Deegan & Unerman 2011, s 325).
Enligt Bachmann & Ingenhoff (2016) är CSR ett sätt för företag att stärka sin
legitimitet. Även Panwar m.fl. (2013) menar på att CSR är en väg för att uppnå
legitimitet. Men samtidigt menar Panwar m.fl. (2013) att det finns en hel del skepsis
kring CSR på grund av en ökad medvetenhet hos allmänheten och skandaler som
uppdagats hos företag.

2.3 Intressenter och intressentteorin
Intressentteorin påminner om legitimitetsteorin som har beskrivits ovan, då det finns
många likheter mellan de båda teorierna (Deegan & Unerman 2011, s 348). Exempelvis
antyder båda teorierna att organisationer tillhör och påverkas av ett bredare
samhällssystem (Deegan 2002, refererad i Deegan & Unerman 2011, s 348). Deegan &
Unerman (2011, s 348) förklarar vidare att det som skiljer teorierna åt är att
legitimitetsteorin ser till samhällets förväntningar i allmänhet medan intressentteorin
istället ser mer till de grupper som finns i samhället. Dessa grupper har olika
uppfattningar om hur företag ska bedriva sin verksamhet (Deegan 2002, refererad i
Deegan & Unerman 2011, s 348).
En intressent är “Individ eller grupp som har ett intresse i en organisations beslut eller
aktivitet” (Westermark 2013, s 20). Enligt Westermark (2013, s 20) bör en organisation
känna till och försöka identifiera sina olika intressenter. Intressenternas intresse kan
påverkas av organisationens beslut och aktiviteter. Intressenter kan både vara
organisationer eller individer som på något sätt är intresserade av organisationens beslut
och aktiviteter (Westermark 2013, s 20).
Definitionen av intressentteorin är “Can affect or is affected by the achievements of the
organization´s objektives” (Freeman 1984, refererad i Westermark 2013, s 23).
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Enligt denna definition räcker det med att en intressent kan påverka företagets
möjligheter för att nå sina mål samtidigt som företaget i sin tur kan påverka intressenten
för att nå sina mål (Westermark 2013, s 23).

Enligt intressentteorin ska alla intressenter i en organisation behandlas på ett rättvist sätt
(Deegan & Unerman 2011, s 349), och organisationens ledning ska styra verksamheten
till förmån för intressenternas bästa (Hasnas 1998, refererad i Deegan & Unerman 2011,
s 349). Enligt Westermark (2013, s 22) är styrkan med intressentteorin att den på ett lätt
sätt beskriver hur olika individer och grupper kan samarbeta och på så vis skapa
fördelar som annars inte skulle var möjliga. Westermark (2013, s 23) menar att
intressentteorin ofta är med i diskussioner kring företagens ansvar och CSR. Enligt
Randel (refererad i Westermark 2013, s 23) finns det många definieringar av CSR som
innefattar fokus enbart på vinst till en annan definition som är maximera vinsten men
även att intressenternas behov ska tillfredsställas. Ihre (2008) menar att det är viktigt för
investerare att agera ansvarsfullt vilket de kan göra genom att påverka företagen som de
investerar i. På så sätt uppmärksammas företagets miljömässiga och sociala risker och
bidrar till att företag arbetar med detta. Om företag exempelvis haft leverantörer med
barnarbete kan en dialog med investerare vara alternativet till att investerare inte väljer
att sälja sina aktier. På detta sätt påverkar investerare företag som leder till att resultat
uppnås på ett effektivt sätt (Ihre, 2008).

2.4 Kommunicering av CSR
Enligt Borglund m.fl. (2009, s 111) är en stor del av CSR att kommunicera vad företag
gör eftersom CSR är en viktig del för att skapa förtroende till intressenterna.
Kommuniceringen av CSR är grundläggande för att upprätthålla företagets anseende
(Borglund m.fl. 2009, s 111). Borglund m.fl. (2009, s 111) menar att den hjälper
investerare att utvärdera företag och dess potential. För andra, exempelvis framtida
kunder och leverantörer, kan den hjälpa till för att få en uppfattning om företaget och
vad det står för. Även anställda har nytta av CSR, då den ger dem en bild över företaget
och vad företaget förväntar sig av sina anställda. Kommunicering av CSR är även viktig
för media för att få ta del av företagens hållbarhetsarbete (Borglund m.fl. 2009, s 111).

Enligt Borglund m.fl. (2009, s 114) är en invändning mot för mycket kommunicering av
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CSR att det ökar risken för att media granskar företag. Ju högre profil ett företag har
desto större chans finns det att de blir granskade av media. Borglund m.fl. (2009, s 114)
menar även att en annan invändning är att vissa företag har en bit kvar med sitt
hållbarhetsarbete och vill därför avvakta med att berätta vad de gör. Det är dock dålig
transparens och det är istället bättre att kommunicera företagets ambitioner inom CSR
(Borglund m.fl. 2009, s 114). Detta för att uppfattas som det “goda företaget” ur
intressenternas perspektiv (Larsson & Ljungdahl 2008, s 27).

Hahn & Lülfs (2014) menar att tidigare studier visar på att företag kommunicerar ett
överflöd av positiv information i företagens hållbarhetsredovisningar. Företag tenderar
att måla upp en alltför positiv bild i hållbarhetsredovisningarna för att förbättra sitt rykte
och legitimitet (Higgins & Walker 2012; Castelló & Lozano 2011; Deegan 2002;
Hooghiemstra 2000; Cho et al. 2010, refererad i Hahn & Lülfs 2014). Men istället kan
nyttan ifrågasättas med sådana rapporter eftersom de inte visar en rättvisande bild
(Hahn & Lülfs, 2014). GRI:s riktlinjer bidrar till att ha transparenta, fullständiga och
balanserade rapporter där både positiv och negativ information ska redovisas. Dock
visar tidigare forskning att negativ information, som till exempel incidenter, i stor grad
inte tas upp i hållbarhetsredovisningar (Hahn & Kühnen 2013, refererad Hahn & Lülfs
2014). Att utelämna sådan information ses som allvarligt eftersom det är högst relevant
för företagsledningen. Samtidigt kan sådan information äventyra företagets legitimitet
samt att intressenter kan anse att företagets verksamhet inte är i linje med samhällets
normer (Chan & Milne 1999; Deegan & Rankin 1996, refererad i Hahn & Lülfs 2014).
Men om företag utelämnar negativ information kan istället tillförlitligheten ifrågasättas.
Om företag aktivt arbetar med den negativa informationen kan det istället uppfattas som
positivt genom att företag exempelvis visar hur de aktivt hanterar risker som bidrar till
att framtida problem undviks (Hahn & Lülfs 2014).

2.5 De fyra legitimitetsstrategierna
Enligt Lindblom (refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333) finns det fyra strategier
som företag kan använda sig av för att erhålla, behålla eller reparera sin legitimitet. Den
första strategin innebär att kommunicera förändringar i ett företags resultat samt andra
aktiviteter inom företaget som är mer relaterade till samhällets värderingar och
förväntningar. Den andra strategin innebär att man försöker förändra andras
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uppfattningar gällande företagets aktiviteter. Den tredje strategin handlar om att avleda
uppmärksamheten på en fråga genom att istället visa andra delar i företaget där de
uppfyllt sociala förväntningar. Den sista och fjärde strategin handlar om att försöka få
andra att förstå att vissa förväntningar är orimliga och på så sätt ändra externa
uppfattningar (Lindblom 1993, refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333).

Strategierna kan bland annat användas vid upprättande av årsredovisningar (Lindblom
1993; Dowling & Pfeffer 1975, refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333). Med hjälp
av strategierna kan företag exempelvis lämna information för att motverka eller
kompensera negativ information som är tillgänglig för allmänheten (Deegan &
Unerman 2011, s 333). Företag kan även uppmärksamma sina styrkor som exempelvis
att de vunnit vissa utmärkelser medan de samtidigt försummar eller förminskar negativa
konsekvenser av sin verksamhet som exempelvis arbetsplatsolyckor eller föroreningar
(Deegan & Unerman 2011, s 333). En tidigare studie har använt sig av strategierna i
samband med en innehållsanalys av H&M:s årsredovisningar mellan åren 2008 till
2010, som visade på att företaget använde sig av strategierna i samband med att de fått
mycket negativ publicitet och blivit hårt granskade av media (Danielsson & Eriksson,
2010). Nedan visas en tabell över strategierna.

Tabell 1. De fyra legitimitetsstrategierna. Inspiration hämtad från Danielsson & Eriksson (2010).
Strategi
1

Förklaring
Kommunicera förändringar i ett företags resultat samt andra

Kommunicera

aktiviteter inom företaget som är mer relaterade till samhällets

förändringar

värderingar och förväntningar.

2
Ändra andras

Försöka förändra externa uppfattningar gällande företagets
aktiviteter.

uppfattningar
3

Avleda uppmärksamheten på en fråga genom att istället visa

Avleda

andra delar i företaget där de uppfyllt sociala förväntningar.

uppmärksamheten
4
Förändra externa

Försöka få andra förstå att vissa förväntningar är orimliga och
på sätt förändra externa uppfattningar.

uppfattningar
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2.6 Sammanfattning och integration av den teoretiska
referensramen
Inledningsvis i kapitlet beskrivs begreppen hållbar utveckling, hållbarhetsredovisning,
CSR och GRI vilka ger en förståelse och en inblick i ämnet kring
hållbarhetsredovisning. Klädföretagen har upptäckt att CSR förbättrar deras
konkurrenskraft och anseende (Li m.fl. 2014, s 825). Företagen kan använda CSR
strategiskt om de väljer att kommunicera sin information öppet till allmänheten och på
så vis kan de etablera långsiktiga konkurrensfördelar genom att främja en sund och
öppen bild av företaget (Li m.fl. 2014, s 825). På så sätt har CSR blivit en alltmer
oumbärlig del av klädföretagens globaliseringsstrategier (Li m.fl. 2014, s 825). CSR är
också ett sätt för företag att stärka sin legitimitet (Bachmann & Ingenhoff 2016), vilket
bekräftas av Panwar m.fl. (2013) som menar på att CSR är en väg för att uppnå
legitimitet. Legitimitetsteorin och intressentteorin kan också förklara varför klädföretag
hållbarhetsredovisar, då företag vill uppfattas som legitima och tillfredsställa sina
intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Kommunicering av CSR är viktigt för
klädföretag eftersom det skapar förtroende till intressenterna (Borglund m.fl. 2009, s
111). Klädföretag kan genom sin kommunicering i hållbarhetsredovisningar få ut
informationen på ett sätt som uppfattas som legitimt och som tillfredsställer deras
intressenter. Detta kan ge en bild över varför klädföretag väljer att dela med sig av
informationen i sina hållbarhetsredovisningar.

Enligt Lindblom (refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333) finns det fyra
legitimitetsstrategier som företag kan använda sig av för att erhålla, behålla eller
reparera sin legitimitet. Det innebär bland annat att företag kan kommunicera
förändringar i sina resultat samt inom andra aktiviteter som är mer relaterade till
samhällets värderingar och förväntningar. De kan även försöka förändra andras
uppfattningar gällande företagets aktiviteter. Företagen kan försöka avleda
uppmärksamheten på en fråga genom att istället visa andra delar i företaget där de
uppfyllt sociala förväntningar. De kan också försöka få andra att förstå att vissa
förväntningar är orimliga och på så sätt ändra externas uppfattningar (Lindblom 1993,
refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333).
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Studien av Hedberg & Von Malmborg (2003, s 153) visade att företag huvudsakligen
hållbarhetsredovisar för att söka organisatorisk legitimitet och att den främsta
anledningen till att använda GRI:s riktlinjer är att öka hållbarhetsredovisningens
trovärdighet. Detta kan vara en av anledningarna till att klädföretagen har valt att
hållbarhetsredovisa efter GRI:s riktlinjer. Det kan också bero på att riktlinjerna kan
användas som en mall för hur rapporten ska utformas (Hedberg & Von Malmborg
(2003, s 153).

Vi vill studera hur klädföretag redovisar och kommunicerar negativ information i sina
rapporter samt hur klädföretagen klarar av att behålla sin legitimitet och tillfredsställa
sina intressenter trots den negativa information som redovisas. Det är en utmaning för
klädföretagen att både redovisa efter GRI:s resultatindikatorer där all information ska
delges, både positiv och negativ, och samtidigt vara legitima och tillfredsställa
intressenterna. Vi vill undersöka hur klädföretagen hanterar denna balansgång. Med
hjälp av de strategier som vi identifierar ska denna studie få svar på hur klädföretagen
hanterar denna kombinerade utmaning.
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3 Metod
______________________________________________________________________
I detta kapitel beskrivs vårt val av positivism och tolkningsperspektivet, ansats,
forskningsmetod, design, innehållsanalys, val av företag, tillvägagångssätt,
kvalitetsmått, källkritik och etiska överväganden.
______________________________________________________________________

3.1 Positivism och tolkningsperspektivet
Det finns två kunskapsteoretiska ståndpunkter som benämns tolkningsperspektivet och
positivism. Positivism har sin bakgrund i den naturvetenskapliga traditionen och handlar
om att kunskapen som man söker ska vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och
vårt förnuft (Patel & Davidson 2010, s 26). Enligt Bryman & Bell (2013, s 36) är syftet
att pröva teorier. Det innebär att forskningen ska bedrivas enligt det hypotetisktdeduktiva synsättet där man utifrån teorin härleder hypoteser som prövas empiriskt med
vetenskapliga metoder (Patel & Davidson 2010, s 27). Positivismen delar gärna upp
forskningsproblemet i delar och studerar dem var för sig (Patel & Davidson 2010, 28).
Den kvantitativa forskningsstrategin är framförallt förknippad med positivism (Bryman
& Bell 2013, s 49).

Den andra kunskapsteoretiska ståndpunkten är tolkningsperspektivet (Bryman & Bell
2013, s 38). I tolkningsperspektivet ingår kritiska synpunkter som har formulerats
gentemot den naturvetenskapliga synen på undersökningen av den sociala verkligheten
(Bryman & Bell 2013, s 38). Tolkningsperspektivet handlar om att det behövs en
strategi som beaktar skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt
(Bryman & Bell 2013, s 38). Enligt Patel & Davidson (2010, s 28) handlar det om att
tolka och försöka förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.
Undersökningen av den sociala verkligheten behöver på så vis en annan
forskningsprocess, det vill säga en process som avspeglar det som är speciellt för
människor (Bryman & Bell 2013, s 38). Detta innebär att forskaren intar ett tolkande
synsätt, vilket menas att de beskriver hur medlemmar i en social grupp uppfattar och
tolkar den värld de lever i (Bryman & Bell 2013, 41). Den kvalitativa
forskningsstrategin är framförallt förknippat med tolkningsperspektivet (Bryman & Bell
2013, s 49).
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Bryman & Bell (2013, s 41) menar på att specifika epistemologiska principer och
speciella former av forskningspraxis inte behöver stämma överens på något uppenbart
sätt (Bryman & Bell 2013, s 41). Bryman & Bell (2013, s 41) hävdar att även om det
finns kopplingar mellan kunskapsteoretiska frågeställningar och forskningspraxis är det
viktigt att inte betona dem för mycket eftersom de snarare står för tendenser än för
tydliga överensstämmelser. Beroende på vilken ansats man som forskare har valt
behöver man inte ta ställning för om forskningen tillhör positivism eller
tolkningsperspektivet. Vi har i vår studie inte tagit någon ställning mellan positivism
och tolkningsperspektivet, utan vi befann oss emellan dessa två. Vi har tolkat och tittat
djupare på klädföretagens hållbarhetsredovisningar, men vi har även kvantifierat data
utifrån rapporterna.

3.2 Val av ansats
Enligt Patel & Davidsson (2010, s 23) finns det tre alternativa synsätt för att relatera
teori och empiri. Dessa tre synsätt är deduktion, induktion och abduktion. Ett deduktivt
synsätt innebär att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser
om enskilda företeelser. Det vill säga ur den befintliga teorin härleds hypoteser som
sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Ur ett induktivt synsätt börjar forskaren
istället studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en
tidigare vedertagen teori. Utifrån den insamlade informationen formulerar forskaren en
teori. Det tredje synsättet som kallas för abduktion innebär en kombination av dessa två
synsätt. Med utgångspunkt i ett enskilt fall innebär abduktion att man formulerar ett
hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. Forskaren utgår först induktivt, det vill säga
formulerar teorin för att i nästa steg arbeta deduktivt genom att pröva teorin (Patel &
Davidsson 2010, s 23).

Vi har använt oss av ett abduktivt synsätt då fördelen har varit att det inte har låst oss i
så hög grad som det kan göra om man arbetar strikt deduktivt eller induktivt (Patel &
Davidsson, 2010 s 24). Patel & Davidsson (2010, s 25) menar på att forskare som
arbetar induktivt eller abduktivt har teorier som beskriver det unika avgränsade området
som ska studeras (Patel & Davidsson 2010, s 25). Detta är något som vår studie har och
eftersom studien bygger på både existerande teori och den framkomna empirin är
abduktion vår ansats.
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3.3 Val av forskningsmetod
Bryman & Bell (2013, s 49) menar att man skiljer på två forskningsstrategier som är
kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kvantitativa forskningen innehåller ett
deduktivt synsätt som innebär att man prövar en teori. Inom den kvantitativa
forskningen uppfattar man verkligheten som objektiv (Bryman & Bell 2013, s 49). När
det gäller kvalitativ forskning menar Bryman & Bell (2013, s 49) att den innehåller ett
induktivt synsätt där man istället genererar teorier. Vid kvalitativ forskning har man ett
tolkande synsätt där den sociala verkligheten ses som föränderlig (Bryman & Bell 2013,
s 50). Enligt Denscombe (2016, s 345) tenderar den kvalitativa forskningen att
förknippas med småskaliga studier. Detta gör det möjligt att kunna gå in mer
djupgående i studierna och få en mer detaljerad kännedom om det som studeras för att
på så sätt kunna genomföra analysen (Denscombe 2016, s 345).

Studien har både en kvalitativ och kvantitativ inriktning, vilket enligt Bryman & Bell
(2013, s 629) är en flermetodsforskning. Denna typ av forskning har blivit mer och mer
accepterad och angreppssättet har även ökat i användning av forskare (Bryman & Bell,
2013 s 632). Vi anser att detta angreppssätt passade vår studie och våra frågeställningar
bäst. Genom att vi valt flermetodsforskning har vi fått ett bättre grepp om det vi har
undersökt samt sett informationen från flera synvinklar. Den kvalitativa inriktningen
innebär enligt Bryman & Bell (2013, s 49) att man har ett tolkande synsätt där teori
genereras. Vi anser att detta har varit en bra metod som hjälpt oss att få en djupare
förståelse för hur klädföretag redovisar negativ information. Samtidigt har vi även
använt oss av en kvantitativ inriktning som vi ansåg var lämpligt då vi har undersökt hur
de förhåller sig till principen balans där både positiv och negativ information ska
redovisas. Enligt Bryman & Bell (2013, s 162) handlar denna typ av forskning om att
man samlar in data och det är mer fokus på siffror istället för ord. I klädföretagens
hållbarhets- och årsredovisningar har vi undersökt hur många av GRI:s
resultatindikatorer som innehöll positiv eller negativ information eller båda delarna. På
så sätt har vi fått fram hur klädföretagen har förhållit sig till principen balans i sina
rapporter.
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3.4 Val av design
Yin (2007, s 24) menar på att det är forskningsfrågan som styr vilken forskningsdesign
som blir aktuell. Vår undersökning innebar att ta reda på hur svenska klädföretag
redovisar negativ information och förhåller sig till principen balans där både positiv och
negativ information ska redovisas. Enligt Yin (2007, s 24) utforskas hur-frågor bäst med
hjälp av en fallstudie, då de ofta är av förklarande art. Vi har genomfört en multipel
fallstudie av sex klädföretag, vilket är en utveckling av fallstudiedesignen (Bryman &
Bell 2013, s 89). Styrkan med en fallstudie är att den kan hantera många olika slag av
empiriskt material, dokument, artefakter, intervjuer och observationer (Yin, 2007 s 25).
Vi har riktat in oss på en komparativ design vilket vi ansåg var lämpligast för att få fram
vad som är unikt och vad som är gemensamt för de olika klädföretagen. Komparativ
design används enligt Bryman & Bell (2013, s 89) vid tillämpning av mer eller mindre
identiska metoder för forskning av två olika eller jämförande fall. Bryman & Bell
(2013, s 89) menar också att denna design innehåller en jämförelselogik som gör att vi
kan få en bättre förståelse vid en jämförelse av två eller flera situationer. Yin (2007, s
31) beskriver fallstudien som en empirisk undersökning där man granskar en företeelse i
sin verkliga omgivning, vilket stämmer in bra på vår analys av företagens hållbarhetsoch årsredovisningar.

3.5 Val av företag
Vi har valt att titta närmare på företag inom klädbranschen då vi anser att branschen är
väsentlig att studera eftersom det finns uppmärksammade faktorer inom hållbarhet som
gör det intressant att studera just klädbranschen, som exempelvis minimilöner och
miljöpåverkan. Urvalet av företag har främst skett från GRI:s databas där det finns
information samt rapporter över vilka företag som hållbarhetsredovisar enligt deras
riktlinjer. Ett av våra urval (GinaTricot) som också redovisar enligt GRI:s riktlinje fann
vi dock inte där, utan vi fick hämta informationen från deras egna hemsida.

Studien omfattar följande svenska klädföretags hållbarhetsredovisningar och
årsredovisningar: Ellos, Lindex, Kappahl, H&M, MQ och Gina Tricot. Anledningen till
att vi valt dessa sex företag är för att de redovisar efter GRI:s riktlinjer och det är
företag som är väletablerade på marknaden. Vi har studerat hållbarhets- och
årsredovisningar från året 2015, eftersom det var det senaste året som fanns tillgängligt
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för samtliga företag när den empiriska delen genomfördes. Studien omfattar inte
rapporter från flera olika år eftersom vi inte var intresserade av att se hur utvecklingen
sett ut utan vi ville fokusera på de senaste rapporterna som fanns tillgängliga.

Vi använde oss av teoretiskt urval, även kallat grundad teori (Bryman & Bell 2013, s
345). Det innebär att vårt urval har pågått tills vi fått en teoretisk mättnad. Den
teoretiska mättnaden innebär att man samlar in data tills man har det som behövs för
kategorierna, det vill säga att kategorierna är mättade med data (Bryman & Bell 2013, s
453). Klädföretagens hållbarhets- och årsredovisningar bestod totalt av cirka 500 sidor,
vilket gjorde att det var mycket text att granska och vi fann mycket information till
studien. På så sätt ansåg vi att studien fick en teoretisk mättnad eftersom vi hade
tillräckligt med data som behövdes för att uppfylla syftet med rapporten. Dessutom var
flertalet av rapporterna på engelska vilket medförde att det var mycket tidskrävande att
granska och tolka all information.

Vid urvalsprocessen gjorde vi först en sökning i GRI:s databas där vi valde Sverige som
land och kategorin ”textil and apparel” samt ”retailers”. Utifrån sökresultatet valde vi de
klädföretag som fanns inom kategorin ”Large”. Ett krav var även att de skulle ange
vilka resultatindikatorer som de redovisat efter. Detta kompletterades även med att göra
en sökning på olika klädföretags hemsidor för att se om det fanns fler klädföretag som
redovisade efter GRI:s riktlinjer och som hade ett index över sina resultatindikatorer. På
så sätt hittade vi klädföretaget Gina Tricot:s hållbarhetsredovisning som uppfyllde dessa
krav. Resultatet blev att totalt sex klädföretag valdes ut.

3.6 Innehållsanalys
3.6.1 Beskrivning av innehållsanalys
Vi har genomfört en innehållsanalys där vi har arbetat med kvantitativ och kvalitativ
data utifrån svenska klädföretags hållbarhetsredovisningar samt i vissa fall
årsredovisningar. Vi använde oss i vissa fall av årsredovisningar eftersom klädföretaget
MQ hade en kombinerad hållbarhetsredovisning tillsammans med deras årsredovisning
och H&M redovisade resultatindikatorer både i sin hållbarhetsredovisning och
årsredovisning. Datainsamlingen är en typ av sekundärdata vilket innebär att datan har
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insamlats av andra (Bryman & Bell 2013, s 323).

Enligt Bryman & Bell (2013, s 299) är innehållsanalys en metod som handlar om att
analysera dokument och texter och det är dessutom en flexibel metod som kan användas
i samband med många olika typer av medier. En kvalitativ inriktning beskrivs av
Bryman & Bell (2013, s 565) som ett sökande efter bakomliggande teman i materialet
som studeras. Vi har sökt efter teman om hur klädföretagen redovisar negativ
information. Detta har gjorts genom den rådata som vi funnit gällande den negativa
informationen för respektive resultatindikator som företagen redovisat efter i sina
hållbarhetsredovisningar.

Vi har även använt oss av den kvantitativa formen av innehållsanalys vid sökandet efter
andelen positiv respektive negativ information som klädföretagen redovisat vid
respektive resultatindikator. I många fall förekom det även både positiv och negativ
information kring en och samma resultatindikator. En kvantitativ inriktad
innehållsanalys innebär enligt Bryman & Bell (2013, s 302) att innehållet av text
kvantifieras utifrån kategorier som har bestämts i förväg. Eftersom GRI:s princip balans
innebär att både positiv och negativ information ska redovisas blev det naturligt att
skapa följande tre kategorier på förhand; negativ information, negativ och positiv
information samt positiv information. Med hjälp av innehållsanalysen anser vi att vi har
fått en djupare förståelse över hur klädföretagen redovisar negativ information och hur
de hanterar balansen mellan negativ och positiv information.
3.6.2 För- och nackdelar med innehållsanalys
Enligt Bryman & Bell (2013, s 316) finns det många fördelar med att genomföra en
innehållsanalys. Det som talar för en innehållsanalys är att det är en bred metod som är
flexibel, relativt enkel att utföra och beskrivs vara en objektiv analysmetod (Bryman &
Bell 2013, s 316).

Bryman & Bell (2013, s 318) menar även att det finns vissa svagheter med en
innehållsanalys. Dels behöver man bedöma dokumentens kvalitet (Bryman & Bell
2013, s 318) vilket beskrivs mer i avsnitt 3.9. Enligt Bryman & Bell (2013, s 319) finns
det även en svaghet i de manualer som forskare utformar, då det krävs ett visst mått av
tolkning för att genomföra dessa. Det är svårt att tolka helt objektivt, till en viss del
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kommer våra egna subjektiva tolkningar att påverka, vilket vi haft i åtanke. För att
undvika den egna subjektiva tolkningen, gick vi också igenom materialet tillsammans
och skapade på så vis en gemensam tolkningsgrund. Bryman & Bell (2013, s 319)
menar även på att det finns svårigheter med att få svar på varför-frågor. I denna studie
förekommer dock inte några varför-frågor.

3.7 Beskrivning av tillvägagångssätt
3.7.1 Tillvägagångssätt – steg 1
Vårt första steg blev att komma överens om vad vi skulle undersöka i rapporterna och
vilken data som skulle urskiljas. Vi började med att sammanställa en bilaga där GRI:s
samtliga resultatindikatorer finns med (se bilaga nr 1). De flesta av klädföretagen
presenterade direkt i sina rapporter vilka GRI resultatindikatorer som de redovisade
efter och vilka sidor i rapporterna som informationen fanns att hämta. H&M hade
däremot sitt GRI index separat på sin hemsida. I vissa fall hänvisade även klädföretagen
till andra källor än i hållbarhets- och årsredovisningarna, som exempelvis till dokument
som fanns tillgängliga på företagens respektive hemsidor.

Vi delade upp hållbarhets- och årsredovisningarna mellan oss för att genomföra
innehållsanalysen. Vi studerade texterna i redovisningarna och noterade vid respektive
resultatindikator om vi fann negativ respektive positiv information eller båda delarna.
Vid vissa indikatorer i klädföretagens GRI index kunde vi inte utläsa någon
information, exempelvis när företagen själva angett att de inte haft information
tillgänglig. Dessa utelämnades när vi sammanställde resultatet. Den information som vi
hittade vid de redovisade resultatindikatorerna blev vår rådata som sparades i ett separat
dokument. Sedan sammanställdes detta för att få fram den totala bilden över
kategorierna; negativ, positiv eller både positiv och negativ information. Vi gick sedan
igenom alla rapporter och vår rådata tillsammans för att säkerställa att vi inte missat
något och att vi inte tolkat informationen olika. Vid ett fåtal tillfällen hade vi tolkat
informationen olika, men då diskuterade vi gemensamt hur vi tänkt och vilka argument
som fanns och utefter det kunde vi göra en gemensam tolkning över vad vi ansåg var
det korrekta. På så vis fick vi fram den information som vi behövde för att kunna
analysera fram hur klädföretagen förhöll sig till principen balans, där både positiv och

26

negativ information ska redovisas.

GRI:s index består av totalt 91 stycken resultatindikatorer där företag kan välja vilka
indikatorer som de vill ha med i sina rapporter. Det är alltså inte tvunget att ha med
samtliga 91 resultatindikatorer utan företagen bestämmer själva vilka indikatorer som
ska vara med i hållbarhets- och årsredovisningarna. För att visa hur vi tänkt kring
positiv och negativ information följer nedan exempel på hur vi ser positiv och negativ
information ur de tre olika dimensionerna; ekonomiska, miljömässiga och sociala. Detta
kompletteras med en fullständig bilaga med GRI:s resultatindikatorer (se bilaga nr 1).

3.7.1.1 Positiv och negativ information ur den ekonomiska dimensionen
Exempel på positiv information anser vi är positiva ekonomiska värden gentemot
föregående år. Detta utifrån att Global reporting (2013, s 69) har en indikator och
beskrivning för detta som benämns EC1. Exempel på negativ information är om
företaget istället redovisar negativa värden gentemot föregående år. Exempel på både
positiv och negativ information i denna dimension kan exempelvis vara om
klädföretagen redovisar risker för organisationens aktiviteter hänförliga till
klimatförändringen, men där de även uppger möjligheter. Detta utifrån att Global
reporting (2013, s 69) har en indikator och beskrivning för detta som benämns EC2.

3.7.1.2 Positiv och negativ information ur miljömässiga dimensionen
Exempel på positiv information anser vi är om återvunnet material ökat i användning.
Detta utifrån resultatindikator EN2 som handlar om att ange återvunnet material i
procent av materialanvändning (Global reporting 2013, s 86). Exempel på negativ
information är om den totala vattenanvändningen ökat utifrån resultatindikator EN8
(Global reporting 2013, s 97). Exempel på både positiv och negativ information är om
klädföretagen redovisar att miljöpåverkan minskat genom transport av produkter som
används inom företaget, men där dock medarbetarnas tjänsteresor ökat. Detta utifrån att
Global reporting (2013, s 133) har en resultatindikator för detta som benämns EN30.

3.7.1.3 Positiv och negativ information ur den sociala dimensionen
Exempel på positiv information är om det inte finns någon rapportering om korruption,
då Global reporting (2013, s 208) har en indikator, SO5, där företag ska redovisa om det
förekommit några korruptionsincidenter. Exempel på negativ information är om det

27

redovisas en ökning av arbetsrelaterade sjukdomar eller om det förekommer några
olyckor kopplade till arbetsplatsen. Denna negativa information hämtas från indikator
L6 (Global reporting 2013, s 145). Exempel på både positiv och negativ information
kan även redovisas vid indikator L6 om klädföretagen exempelvis redovisar att det
förekommer olyckor som är kopplade till arbetsplatsen, men att de samtidigt redovisar
en minskning av arbetsrelaterade sjukdomar.

3.7.2 Tillvägagångssätt - steg 2
Vårt nästa steg blev att identifiera strategier över hur klädföretagen framställt den
negativa information som vi fann. Vi gick tillsammans igenom all rådata som vi under
steg ett hade bedömt tillhörde kategorin negativ information eller kategorin negativ och
positiv information och diskuterade fram till hur den negativa informationen
presenterades vid varje resultatindikator.

Först operationaliserade vi de fyra legitimitetsstragierna från vårt teoretiska kapitel,
vilket innebär att vi beskrev hur den negativa informationen skulle tolkas utifrån varje
strategi. Vi var även öppna för att hitta andra strategier som vi inte kunde koppla ihop
med de fyra legitimitetsstrategierna. Med hjälp av de fyra legitimitetsstrategierna och
vår operationalisering kunde vi urskilja sex strategier i vår rådata. Dessa strategier
benämnde vi utefter vår operationalisering till målsättningar, åtgärder, förbättringar,
förklaringar, vilseledande och generalisering. Vi kunde också identifiera en strategi i vår
rådata som inte passade in på de fyra legitimitetsstrategierna och den operationalisering
som vi hade gjort, vilket innebär att det var en strategi som hittades utanför den
befintliga teorin. Denna namngavs okommenterat, baserat på vår tolkning av hur
klädföretagen redovisade den negativa informationen. Vidare studerade vi hur många
gånger de olika strategierna användes av klädföretagen i de olika dimensionerna. Många
gånger kombinerade de också flera olika strategier. Exempelvis kunde klädföretagen
presentera en förklaring samtidigt som de angett en målsättning när de presenterat
negativ information.

Genom detta sätt har vi hittat olika teman, i vårt fall strategier, som vi sammanställt och
presenterat för att få svar på hur klädföretagen redovisar negativ information. Nedan
följer även en tabell (tabell 2) som består av de fyra legitimitetsstrategierna tillsammans
med operationalisering av strategierna.
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Tabell 2. De fyra legitimitetsstrategierna utifrån den teoretiska referensramen med
operationalisering av strategier.

Strategi

1
Kommunicera
förändringar

Innebörd utifrån
legitimitetsstrategierna
Att kommunicera
förändringar i ett företags
resultat samt andra
aktiviteter inom företaget
som är mer relaterade till
samhällets värderingar och
förväntningar.

Operationalisering
Negativ information presenteras inom
företag, men framställs ändå på ett sätt
som är mer relaterat till samhällets
värderingar och förväntningar, genom
att exempelvis presentera projekt eller
mål som företag har.

Negativ information presenteras på ett
positivt sätt. Företag presenterar
Den andra innebär att man
negativ information men där de lyfter
2
försöker förändra andras
fram att de vidtagit åtgärder,
Ändra andra
uppfattningar gällande
förbättringar eller förklarar
uppfattningar
företagets aktiviteter.
informationen som på så sätt ger en
positiv bild av företaget.
Negativ information presenteras men
Att avleda
där företaget samtidigt lyfter fram
uppmärksamheten på en
andra positiva delar för att förminska
3
fråga genom att istället visa och flytta fokus från den negativa
Avleda
andra delar i företaget där de informationen, vilket kan uppfattas
uppmärksamheten
uppfyllt sociala
som vilseledande.
förväntningar.
Försöka få andra att förstå
4
att vissa förväntningar är
Förändra externa orimliga och på så sätt
förändra externa
uppfattningar
uppfattningar.

Negativ information presenteras, men
där företaget generaliserar
informationen (t.ex. inom branschen)
och beskriver det som något utanför
deras kontroll.

3.8 Studiens kvalitetsmått
Vid bedömning av kvalitativa studier är det begreppen trovärdighet och äkthet som
används (Bryman & Bell 2013, s 402). Enligt Denscombe (2016, s 410) finns det
åtgärder som kan hjälpa till att övertyga att den data som kommer fram ur den
kvalitativa undersökningen med största sannolikhet är riktig. Det innebär inte någon
garanti utan är mer en försäkran om att undersökningens kvalitativa data har genomförts
och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis (Denscombe 2016, s 410). Utefter
detta kan bedömning av trovärdighet i data göras (Denscombe 2016, s 410).
Trovärdigheten innehåller fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och
bekräftelse (Bryman & Bell 2013, s 402).
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3.8.1 Tillförlitlighet
När det diskuteras tillförlitlighet pratas det om respondentvalidering (Bryman & Bell
2013, s 403). Enligt Bryman & Bell (2013, s 403) skapas tillförlitlighet både när man
säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns men även när man
rapporterat resultatet till de personer som har studerats. Vi kommer inte kunna uppnå
tillförlitlighet genom att rapportera resultatet av undersökningen till personer som har
varit med i studien, då vi har valt att granska offentliga hållbarhets- och
årsredovisningar som finns registrerade i GRI:s databas och på klädföretagens
hemsidor. Däremot kan vi säkerställa att vår studie har genomförts i enlighet med de
regler som finns för en kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013, s 403).

3.8.2 Överförbarhet
Med överförbarhet menas om det går att generalisera studien, det vill säga om den
fungerar i andra sammanhang (Bryman & Bell 2013, 403). Enligt Denscombe (2016,
413) kan forskaren ställa sig frågan “I vilken utsträckning skulle fynden kunna
överföras till andra fall?” Vi har genomgående i vår studie fokuserat på att göra en
grundlig undersökning av utvalda hållbarhets- och årsredovisningar inom
klädbranschen. Men det är dock svårt att säga om detta material kommer kunna
tillämpas i andra sammanhang genom att klädföretagen rapporterar olika i sina
hållbarhets- och årsredovisningar och eftersom det fortfarande är frivilligt. Eftersom vi
även genomfört en del tolkningar av vår data finns det risk för subjektivitet som
kommer att bidra till att minska studiens överförbarhet.

3.8.3 Pålitlighet
Pålitlighet innebär att undersökningen ska vara trovärdig genom att man antar ett
granskande synsätt (Bryman & Bell 2013, s 405). Enligt Bryman & Bell (2013, s 405)
görs detta genom att forskningsprocessens olika delar redogörs i detalj. Därav har vi
varit noga med att tydliggöra processens delar så detaljerat som möjligt. Enligt Bryman
& Bell (2005, s 307) innebär pålitlighet att man ser till att det skapas en fullständig och
tillgänglig beskrivning av forskningsprocessen och att någon annan än forskaren kan
fungera som en bedömare av rapporten. Vi har beskrivit vår forskningsprocess som
kompletteras med en bilaga och operationalisering för att stärka vår pålitlighet. På detta
sätt anser vi att pålitligheten stärkts ytterligare.
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3.8.4 Bekräftelse
Kriteriet bekräftelse innebär i vilken mån som undersökningen är gjord utan att ha blivit
påverkad av den eller de forskare som har genomfört den (Denscombe 2016, s
413). Enligt Denscombe (2016, s 413) finns det ingen kvalitativ undersökning som
uppfyller detta kriterium fullt ut. Detta beror på att den kvalitativa datan är en produkt
av en tolkningsprocess (Denscombe 2016, s 414). Vår undersökning kommer inte att
uppfylla detta kriterium helt eftersom vi inte kommer kunna utföra analyseringen av
innehållet i de utvalda företagens hållbarhets- och årsredovisningar utan att på något sätt
göra någon egen värdering. Däremot har vi ansträngt oss för att skilja på fakta och på
våra egna värderingar vid tolkning av datan. Dessutom har vi varit medvetna om att
företagens rapporter inte är objektiva, utan tvärtom är datan strategiskt framtagen av
företagen för att vinkla informationen till deras fördel. Detta har vi haft i åtanke när vi
har studerat rapporterna och därför haft ett kritiskt förhållningssätt för att undvika att bli
färgade av företagen.

3.9 Dokumentens kvalitet
Enligt Bryman & Bell (2013, s 550) finns det fyra bedömningskriterier att ta hänsyn till
gällande dokumentens kvalitet. Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet och
meningsfullhet. Autencitet står för huruvida dokumenten är äkta. Trovärdighet handlar
om dokumenten består av felaktigheter och förvrängningar. Representativitet är
huruvida dokumenten är typiskt för sitt slag. Det sista kriteriet, meningsfullhet, handlar
om dokumenten är tydliga och lätta att förstå. Hållbarhets- och årsredovisningarna har
hämtats direkt från GRI:s databas eller från företagens hemsidor, där dokumenten
laddas upp av företagen och på så sätt anser vi att de är säkra datakällor. Därmed anser
vi att kriteriet för äkthet är uppfyllt. När det gäller felaktigheter och förvrängningar
anser vi att hållbarhets- och årsredovisningar har hög trovärdighet då de är offentliga
dokument och framförallt granskas av intressenter som är av hög betydelse för företag.
Vi anser även att kriteriet meningsfullhet är uppfyllt då vi har studerat innehållet utefter
fastställda resultatindikatorer som företagen har redovisat efter. Dessutom anser vi att
dokumenten från hållbarhets- och årsredovisningarna uppfyller kravet för trovärdighet
och äkthet eftersom det är genom dessa rapporter som företagen kommunicerar
subjektivt och strategiskt med sina intressenter.
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3.10 Källkritik
Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar som har hämtats från Linneuniversitetets
databas OneSearch. Vi anser att det är en säker databas som innehåller artiklar av god
kvalité, vilket enligt Bryman & Bell (2013, s 130) är viktigt att bedöma vid
källhantering. Vi har också använt oss av studentlitteratur som vi anser ha god kvalité
då de används på högskolor och universitet. När det gäller GRI:s databas, där vi har
inhämtat majoriteten av klädföretagens hållbarhetsredovisningar, har vi bedömt att det
är en säker och trovärdig databas som syftar till att upprätthålla förtroendet med företag,
institut och privatpersoner (Global reporting, 2016). Vi anser även att företagens
hemsidor tillhör säkra databaser, då företagen använder dessa för att förmedla
information till sina intressenter.

3.11 Etiska överväganden
Enligt vetenskapsrådet (2002, s 5-6) är individskyddskravet den givna utgångspunkten
för forskningsetiska övervägande. Varje forskare ska göra en vägning av värdet på den
kunskap som deras undersökning kommer att ge mot tänkbara risker i form av negativa
konsekvenser för berörda deltagare i undersökningen. De forskningsetiska principerna
är till för att ge normer för hur relationen mellan forskare och deltagare av
undersökningen ska vara. Principerna är riktlinjer och ska hjälpa till att vägleda
forskaren. Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s
6).

Informationskravet innebär att forskaren ska meddela de personer som berörs av syftet
med undersökningen samt om de delar som undersökningen består av (Bryman & Bell
2013, s 137). Bryman & Bell (2013, s 137) förklarar vidare att samtyckeskravet är att
deltagarna medverkar frivilligt och har möjlighet att avbryta om de skulle ångra sig.
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska bevaras med förtroende och
nyttjandekravet är att uppgifterna om deltagarna enbart får användas till forskningen.
Eftersom vi använder oss av offentliga uppgifter som är publicerade och finns
tillgängliga för allmänheten samt att vi inte har med några deltagare i vår undersökning,
anser vi att det går att bortse från de fyra huvudkraven.
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4 Empiri
______________________________________________________________________
I följande kapitel presenteras en kort presentation av samtliga företag som studerats.
Detta följs av en sammanställning av den framkomna empirin.
_____________________________________________________________________

4.1. Sammanställning av GRI:s resultatindikatorer
Samtliga klädföretag har angett vilka av GRI:s resultatindikatorer som de redovisar i
sina hållbarhets- och årsredovisningar. Innan resultatet presenteras följer en
sammanställning nedan över vilka indikatorer som respektive klädföretag redovisar.
Den ger också en överblick över antalet indikatorer som varje klädföretag har valt att
redovisa i sina rapporter. Som vi nämnt tidigare finns det totalt 91 resultatindikatorer
fördelat över de tre dimensionerna, där varje indikator ger upplysningar om
klädföretagens ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. I bilaga 1 återfinns
samtliga av GRI:s resultatindikatorer samt vilken innebörd dessa har.
Sammanställning över de resultatindikatorer som klädföretagen uppgett att de redovisar i sina
hållbarhets- och årsredovisningar.

Företag

Ekonomiska

Ellos
EC1, EC4
Lindex

Kappahl

H&M

MQ
GinaTricot

Miljömässiga
EN1, EN2, EN3, EN5,
EN6, EN16, EN17,
EN18, EN19, EN23,
EN30.
EN1, EN3, EN8, EN15,
EN16, EN17, EN23,
EN24, EN27, EN28,
EN29, EN32, EN33,
EN34

Sociala
LA6, LA11, LA12, LA14,
LA15, HR4, HR5, HR6, HR9,
HR10.

LA1, LA2, LA4, LA6, LA9,
LA12, LA13, LA14, LA15,
LA16, HR3, HR4, HR9,
HR10, HR11, HR12, SO4,
SO5, SO6, SO7, PR5, PR6,
PR7, PR8
EC8
EN1, EN2, EN15, EN16, LA12, LA14, LA15, HR1,
EN17, EN19, EN27,
HR3, HR5, HR10, HR11,
EN32, EN33
SO4, SO5, PR1, PR2 & PR7.
EC1, EC2, EC3, EN1, EN2, EN3, EN4,
LA2, LA4, LA5, LA8, LA9,
EC4, EC8
EN5, EN8, EN9, EN10, LA11, LA12, LA14, LA16,
EN15, EN16, EN17,
HR1, HR3, HR4, HR5, HR6,
EN22, EN27, EN32
HR9, HR10, HR12, SO1, SO3,
SO4, SO5, SO6, PR1, PR3,
PR7, PR8
EN15, EN16, EN17,
LA6, LA12, LA14, LA15,
EN18, EN33
HR5, HR10, HR11, SO4, SO5
EC1
EN3, EN16, EN17,
LA 6, LA12, LA14, HR3,
EN33
HR10, HR11, PR1, SO4, SO5
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Totalt antal
resultatindikatorer
21

40

23

45

14
14

4.2 Ellos
4.2.1 Kort presentation av företaget
Ellos grundades 1947 i Borås. Företaget verkar inom Norden och har verksamhet i
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget har 800 anställda och har mer än två
miljoner aktiva kunder. Företaget är ett ledande e-handelsbolag i Norden inom mode
och heminredning (Ellos Group Sustainability Report, 2015).

4.2.2 Redovisning av GRI:s resultatindikatorer
Ellos hållbarhetsredovisning består av totalt 30 sidor. Företaget redovisar 21 stycken av
de 91 resultatindikatorerna från GRI:s index i sin hållbarhetsredovisning. Fördelningen
ser ut enligt diagrammet nedan och följs sedan av en tabell som visar resultatet fördelat
på varje dimension.

Antal resultatindikatorer för Ellos
14
12
10
8
6
4
2
0

Antal
resultatindikatorer
för Ellos

Negativ
Positiv och
Positiv
information
negativ
information
information

Tabell 3. Sammanställning av Ellos redovisning av resultatindikatorer inom varje dimension.
Dimension och kategori

Antal resultatindikatorer

Ekonomiska: negativ information

0

Ekonomiska: positiv & negativ information

0

Ekonomiska: positiv information

0

Miljömässiga: negativ information

4

Miljömässiga: positiv och negativ information

0

Miljömässiga: positiv information

7

Sociala: negativ information

0

Sociala: positiv och negativ information

4

Sociala: positiv information

5
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Tabellen visar att Ellos redovisar efter flest resultatindikatorer i den miljömässiga
dimensionen. Orsaken kan bero på att de har mest resultat att redovisa i just den
dimensionen. En annan möjlig orsak kan även vara att de medvetet väljer att främst
fokusera på indikatorerna kring miljö för att de anser att det är något som framförallt
deras intressenter efterfrågar. Ellos har inte redovisat någon information vid de
resultatindikatorer som rör den ekonomiska dimensionen. Vi tror att det är ett medvetet
val eftersom de har årsredovisningen i en separat rapport och att de därmed för
enkelhetens skull låtit bli att ta med de indikatorerna som rör den ekonomiska
dimensionen för att inte göra det förvirrande för läsaren genom att hänvisa vidare till en
annan rapport.

4.3 Lindex
4.3.1 Kort presentation av företaget
Lindex grundades i Alingsås år 1954. Lindex har cirka 5 000 anställda, företagets
huvudkontor finns i Göteborg och dess 487 butiker är fördelade i 19 länder. Sedan 2007
tillhör företaget den finska börsnoterade koncernen Stockmann. Lindex har upprättat
hållbarhetsredovisningar sedan 2005 (Lindex Sustainability Report, 2015).
4.3.2 Redovisning av GRI:s resultatindikatorer
Lindex redovisar 40 stycken resultatindikatorer i sin hållbarhetsredovisning som är 70
sidor lång. Nedan visas en fördelning av de resultatindikatorer som företaget har använt
i sin redovisning.

Nedan visas även resultatet fördelat på varje dimension.
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Tabell 4. Sammanställning av Lindex redovisning av resultatindikatorer inom varje dimension och
kategori.
Dimension och kategori

Antal resultatindikatorer

Ekonomiska: negativ information

0

Ekonomiska: positiv & negativ information

0

Ekonomiska: positiv information

2

Miljömässiga: negativ information

2

Miljömässiga: positiv och negativ information

3

Miljömässiga: positiv information

6

Sociala: negativ information

6

Sociala: positiv och negativ information

4

Sociala: positiv information

11

Av tabellen ovan framgår det att Lindex redovisat övervägande information kring
resultatindikatorerna i den sociala dimensionen. En orsak tror vi kan vara att de
framförallt känner ett behov av att få fram den informationen i rapporten, vilket kan
bero på att det är frågor i den dimensionen som varit viktiga under året och som de vill
lyfta fram till sina intressenter. Det är mest positiv information som redovisas i samtliga
tre dimensioner vilket inte är förvånande med anledning av att vi tror att klädföretagen
vill få fram det positiva som de gör för att ge läsaren en positiv bild av företaget. I den
ekonomiska dimensionen redovisar företaget efter endast två resultatindikatorer och en
anledning är att GRI:s index består endast av nio indikatorer inom den ekonomiska
dimensionen och de resterande 82 indikatorerna tillhör den miljömässiga och sociala
dimensionen.

4.4 Kappahl
4.4.1 Kort presentation av företaget
Kappahl grundades 1953 i staden Göteborg. Företaget tillhör idag en av nordens största
modekedja med sina 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen inklusive deras
webbutiker. År 2015/2016 hade Kappahl cirka 4000 anställda i nio länder (Kappahl
Sustainability Report, 2015).
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4.4.2 Redovisning av GRI:s resultatindikatorer
Kappahls hållbarhetsredovisning består av två delar som tillsammans är på 120 sidor. I
sin hållbarhetsredovisning redovisar företaget sammanlagt 23 stycken av
resultatindikatorerna från GRI:s index. Kappahls resultat av positiv och negativ
information kring deras resultatindikatorer presenteras nedan.

Antal resultatindikatorer för Kappahl
12
10
8
6
Antal
resultatindikatorer
för Kappahl

4
2
0
Negativ
Positiv och
Positiv
information negativ information
information

Nedan visas även resultatet fördelat på varje dimension.
Tabell 5. Sammanställning av Kappahls redovisning av resultatindikatorer inom varje dimension
och kategori.
Dimension och kategori

Antal resultatindikatorer

Ekonomiska: negativ information

0

Ekonomiska: positiv & negativ information

1

Ekonomiska: positiv information

0

Miljömässiga: negativ information

1

Miljömässiga: positiv och negativ information

1

Miljömässiga: positiv information

7

Sociala: negativ information

2

Sociala: positiv och negativ information

7

Sociala: positiv information

4

Av ovanstående information kan man utläsa att Kappahl redovisar efter flest indikatorer
i den sociala dimensionen, där de redovisat mest information som varit både positiv och
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negativ kring deras indikatorer. Inom den miljömässiga dimensionen har de redovisat
övervägande positiv information. Detta tyder på att företaget gärna vill lyfta fram det
positiva i den miljömässiga dimensionen. Det kan finnas anledningar bakom detta.
Exempelvis kanske företaget har ett behov att få fram det positiva i den miljömässiga
dimensionen genom att det funnits förbättringsbehov eller ett ökat tryck från
intressenter som gör att företaget behövde visa och fokusera på det positiva.

4.5 H&M
4.5.1 Kort presentation av företaget
H&M är ett av de större modeföretagen i världen. De har 3924 butiker, finns på 61
marknader och har även e-handel på 23 marknader. Företaget öppnade sin första butik
1947 av grundaren Erling Persson och har 148 000 medarbetare. Företaget noterades på
Stockholmsbörsen år 1974 (H&M årsredovisning, 2015).

4.5.2 Redovisning av GRI:s resultatindikatorer
H&M:s hållbarhetsredovisning består av 130 sidor där totalt 45 stycken
resultatindikatorer redovisas. Fördelningen av de resultatindikatorer som företaget har
använt ser ut enligt följande uppställning:

Antal resultatindikatorer för H&M
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Antal
resultatindikatorer
för H&M
Negativ
Positiv och
Positiv
information
negativ
information
information

Nedan visas även resultatet fördelat på varje dimension.
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Tabell 6. Sammanställning av H&M:s redovisning av resultatindikatorer inom varje dimension och
kategori.
Dimension och kategori

Antal resultatindikatorer

Ekonomiska: negativ information

1

Ekonomiska: positiv & negativ information

1

Ekonomiska: positiv information

2

Miljömässiga: negativ information

4

Miljömässiga: positiv och negativ information

5

Miljömässiga: positiv information

5

Sociala: negativ information

2

Sociala: positiv och negativ information

8

Sociala: positiv information

8

H&M är det företag som redovisat efter flest indikatorer, vilket kanske inte så konstigt
eftersom det även är det största företaget i förhållande till omsättning bland de
undersökta klädföretagen. Med anledning av att H&M är ett stort, omdiskuterat och
väletablerat företag tror vi att företaget har ett mycket större behov av att redovisa
information kring resultatindikatorerna. Det förekommer redovisning av både positiv
och negativ information, men den positiva informationen redovisas mest inom samtliga
tre dimensioner. Dock förekommer även negativ information inom alla dimensionerna.
Eftersom H&M är ett känt och mycket stort företag, tror vi att det är extra viktigt för
dem att visa vad de gör och att de även vill visa att de är transparenta genom att även
dela med sig av negativ information. Samtidigt tror vi ändå att företaget vill lyfta fram
det positiva mest för att inte förlora sitt anseende och för att marknadsföra företaget
gentemot intressenter och andra som tar del av deras rapporter.

4.6 MQ
4.6.1 Kort presentation av företaget
MQ består av både modebutiker, e-handel och outletbutiker och är Sveriges största
varumärkeskedja för herr- och damkläder. Kedjan grundades 1957 och har 119 butiker i
Sverige. Företaget har en kombinerad rapport av årsredovisning och
hållbarhetsredovisning (MQ Årsredovisning, 2015).
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4.6.2 Redovisning av GRI:s resultatindikatorer
MQ:s hållbarhetsredovisning består av 102 sidor där totalt 14 stycken
resultatindikatorer redovisas. Vi har inte funnit att MQ redovisat någon information vid
de resultatindikatorer som rör den ekonomiska dimensionen. Fördelningen ser ut enligt
diagrammet och tabellen nedan.

Antal resultatindikatorer för MQ
10
8
6
Antal
resultatindikatorer för
MQ

4
2
0
Negativ
Positiv och
Positiv
information negativ information
information

Nedan visas även resultatet fördelat på varje dimension.

Tabell 7. Sammanställning av MQ:s redovisning av resultatindikatorer inom varje dimension och
kategori.
Dimension och kategori

Antal resultatindikatorer

Ekonomiska: negativ information

0

Ekonomiska: positiv & negativ information

0

Ekonomiska: positiv information

0

Miljömässiga: negativ information

1

Miljömässiga: positiv och negativ information

2

Miljömässiga: positiv information

1

Sociala: negativ information

0

Sociala: positiv och negativ information

6

Sociala: positiv information

3

Inom den miljömässiga dimensionen är det en jämn fördelning mellan positiv och
negativ information, medan i den sociala dimensionen är det mest positiv information
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som redovisas. Av de undersökta företagen redovisar MQ (och även Gina Tricot) efter
minst indikatorer. Detta kan bero på att MQ inte har samma press på sig utifrån genom
att de är ett mindre klädföretag jämfört med t.ex. H&M. Det kan vara så att de inte har
samma behov av att redovisa mer än de gör.

4.7 Gina Tricot
4.7.1 Kort presentation av företaget
Gina Tricot är en modekedja som inriktar sig mot kvinnor. Företaget är verksamt i
Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Med e-handel nås ytterligare 25
europeiska länder. Deras produktsortiment är kläder, smycken och kosmetika.
Huvudkontor och lager finns i Borås (Gina Tricot Sustainability Report, 2015).

4.7.2 Redovisning av GRI:s resultatindikatorer
Gina Tricots hållbarhetsredovisning är på 40 sidor. I sin rapport redovisas sammanlagt
14 stycken av resultatindikatorerna från GRI:s index. Nedan följer hur redovisningen av
positiv och negativ information ser ut kring de resultatindikatorer som Gina Tricot
redovisar i sin rapport.

Antal resultatindikatorer för Gina Tricot
8
6
4

Antal
resultatindikatorer
för Gina Tricot

2
0
Negativ
information

Positiv och
negativ
information

Positiv
information

Nedan visas även resultatet fördelat på varje dimension.
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Tabell 8. Sammanställning av Lindex redovisning av resultatindikatorer inom varje dimension och
kategori.
Dimension och kategori

Antal resultatindikatorer

Ekonomiska: negativ information

1

Ekonomiska: positiv & negativ information

0

Ekonomiska: positiv information

0

Miljömässiga: negativ information

0

Miljömässiga: positiv och negativ information

3

Miljömässiga: positiv information

1

Sociala: negativ information

0

Sociala: positiv och negativ information

4

Sociala: positiv information

5

Gina Tricot redovisar efter flest resultatindikatorer inom den sociala dimensionen, där
det även är mest positiv information som de presenterar. Inom den ekonomiska
dimensionen har de endast redovisat efter en indikator och där har de presenterat
negativ information, då deras resultat är sämre än föregående år. Gina Tricot är
tillsammans med MQ de klädföretag utav de sex undersökta, som redovisat efter minst
resultatindikatorer totalt sett. Antagligen är anledningen att de inte upplever något
behov att redovisa efter fler. Jämfört med exempelvis H&M är Gina Tricot ett mindre
företag i förhållande till företagens omsättning och därför tror vi att Gina Tricot inte
granskas i samma utsträckning som H&M gör.

4.8 Sammanställning av resultatet
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga klädföretag som studerats. Av
tabellen nedan framgår det att klädföretagen redovisar mest positiv information inom
samtliga tre dimensioner. Av tabellen nedan framgår det att det redovisas allra mest
positiv information i den sociala dimensionen. Det förekommer även redovisning av
negativ information inom varje dimension och kategori. Inom kategorin negativ
information har klädföretagen redovisat mest information i den miljömässiga
dimensionen.
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Tabell 9. Sammanställning av klädföretagens redovisning av resultatindikatorer inom varje
dimension och kategori.
Dimension/Klädföretag

H&M

Lindex

MQ Ellos

Kappahl

GinaTricot

Summa

Ekonomiska: negativ information

1

0

0

0

0

1

2

Ekonomiska: positiv och negativ
information

1

0

0

0

1

0

2

Ekonomiska: positiv information

2

2

0

0

0

0

4

Miljömässiga: negativ information

4

2

1

4

1

0

12

Miljömässiga: positiv och negativ
information

5

3

2

0

1

3

14

Miljömässiga: positiv information

5

6

1

7

7

1

27

Sociala: negativ information

2

6

0

0

2

0

10

Sociala: positiv och negativ
information

8

4

6

4

7

4

33

Sociala: positiv information

8

11

3

5

4

5

36

4.9 Strategier som identifierats
Bland den negativa informationen har vi identifierat flera strategier över hur
klädföretagen presenterar den negativa informationen. Vi har utifrån vår
operationalisering av de fyra legitimitetstrategierna urskilt sex strategier. Dessa sex är
målsättningar, åtgärder, förklaringar, förbättringar, vilseledande och generalisering. Vi
identifierade också en strategi som vi inte kunde koppla samman med
operationaliseringen. Denna strategi har vi benämnt okommenterat.

Nedan presenteras dessa strategier där vi även ger exempel över hur vi resonerat kring
varje strategi. I nästa kapitel kopplar vi samman de fyra legitimitetsstrategierna med de
identifierade strategierna från detta kapitel.

4.9.1 Målsättningar
I samband med att klädföretag redovisat negativ information har vi identifierat en
strategi som bygger på att klädföretagen förklarar att de har mål som de ska uppfylla i
framtiden. Detta har vi tolkat som att klädföretagen har resultat som inte är fullt
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tillfredsställande, men genom att presentera ett positivt mål kan informationen ändå ses
som positiv för läsaren. Nedan följer ett exempel på hur ett klädföretag använt sig av
denna strategi.

Our target is that 100% of the cotton in our own products will come from sustainable sources by
2020. Beginning our journey towards sustainable cotton, we have in 2014 and 2015 introduced
some products with organic cotton, mainly within home textiles, kids, underwear and e-basics.
Volumes, however, were still modest, at 2% of purchased products 2014 and 3% in 2015 (Ellos
Group Sustainability Report, 2015 s 10).

Klädföretaget Ellos har alltså som målsättning att all bomull ska inhandlas från hållbara
källor vid år 2020. Dock anger de att andelen hållbart bomull endast bestod av 3%
under 2015, vilket är en väldigt låg siffra i relation till de 100% som ska uppnås enbart
5 år senare. Strategin är att få läsaren att fokusera på den perfekta målsättningen istället
för den faktiska siffran som är förhållandevis låg i jämförelse med målsättningen. Den
positiva och höga målsättningen tenderar därmed att överskugga den aktuella och låga
siffran för innevarande år. Detta innebär att informationen ändå kan uppfattas som
positiv av läsaren.

4.9.2 Åtgärder
En strategi som förekommer ofta bland den negativa informationen är att klädföretagen
presenterar åtgärder som de vidtagit. Genom att den negativa information presenteras
tillsammans med klädföretagens åtgärder ger det läsaren en positiv bild då de dels visar
att de är transparenta men även genom att de faktiskt visar läsaren att de har agerat.
Nedan följer ett antal exempel på hur den strategin använts hos tre av klädföretagen som
vi undersökt.

We have a clear plan for how we are to act if child labour is encountered. It means we act for the
best possible solution until the legal working age is reached. This year we identified one case, in
China. A fifteen-year-old boy was working in his summer holiday. As this was a summer job, our
action was limited to ensuring that he was paid wages for the time he worked (Kappahl
Sustainability Report, 2015 s 31).

Under 2015 genomfördes 73 st BSCI revisioner och vi genomförde 75 egna uppföljningsbesök.
De som inte uppfyller kraven får en åtgärdsplan. I det fall en leverantör inte visar på framsteg
mot åtgärdsplaner så avvecklas vårt samarbete. Under 2015 har arbetet med 1 leverantör avslutats
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på grund av bristande intresse för förbättringsåtgärder (Ginatricot hållbarhetsredovisning, 2015 s
39).

Under året uppdagades att en medarbetare inte följt MQs etiska riktlinjer, vilket resulterade i en
uppsägning (MQ hållbarhetsredovisning, 2015 s 99).

Exemplen visar att klädföretagen beskriver åtgärder som vidtagits direkt efter att de
presenterat negativ information. När klädföretagen beskriver åtgärderna som har
genomförts förmedlas en känsla av positiv information eftersom företagen har hanterat
den negativa informationen och visat att de agerat. Men man kan även märka att när den
negativa informationen presenteras ges inte så mycket ingående detaljer kring det
inträffade, utan de fokuserar istället på att lyfta fram att de vidtagit åtgärder. På detta
sätt flyttas fokus från att förklara den negativa informationen till att istället presentera
sina åtgärder.
4.9.3 Förklaringar
En strategi som klädföretagen tenderar att använda sig av handlar om att de förklarar
eller i vissa fall bortförklarar den negativa informationen. Studien visar att
klädföretagen gärna presenterar anledningar till varför det ser ut på ett visst sätt inom ett
visst område och att de ibland skyller på förhållanden som de själva inte rår över. En del
förklaringar handlar även om att de beskriver den negativa informationen som en
nödvändighet. Nedan följer ett antal exempel där vi identifierat denna strategi.

Business travel at Ellos Group increased in 2015, from 1,176 one-way trips in 2014 to 2,101 in
2015, translating into emissions of 312 tonnes of CO2 in 2015, mainly from air travel. To a
certain extent, air travel is necessary in order to oversee for example production and purchasing
offices in the Far East, where replacing air with other means of transportation is not practically
feasible (Ellos Group Sustainability Report, 2015 s 21).

With our continued global growth, we sometimes face very specific challenges and in some cases
less mature labour regulations and systems for workplace relations. In China, for example,
unionisation is restricted by law. This is gradually reducing the ratio of colleagues who are
covered by collective bargaining agreements, mainly because we have an increasing number of
colleagues in markets where these do not sufficiently exist (H&M Sustainability Report, 2015 s
64).

IN 2015/2016 WE MADE 298 (418) inspections and follow-up visits at the suppliers factories.
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The decrease is partly due to our having fewer new suppliers this year and that we have reduced
the number of factories in China (Kappahl Sustainability Report, 2015 s 28).

Sickness absence rate was 4.7 per cent of regular working hours at Lindex group. 126 reported
work related injuries were reported, the increase vs previous year comes mainly from better
reporting quality (Lindex Sustainability Report, 2015 s 66).

I exemplen ovan kan man se att klädföretagen tenderar att ge förklaringar till varför det
ser ut som det gör när den negativa informationen presenteras. I ett av exemplen
presenterar Ellos att företagets affärsresor har ökat gentemot föregående år. Dock
förklarar dem det med att det är nödvändigt för övervakning av produktion och inköp,
vilket ska uppfattas av läsaren som att företaget inte har något annat val. Med dagens
teknik finns det olika sätt att konferera på distans vilket skulle kunna minska Ellos
resande. Företaget förklarar därmed den negativa informationen vilket läsaren ska tolka
som att företaget inte hade någon annan möjlighet. Ellos kommenterar dessutom inget
kring anledningen till ökningen.

4.9.4 Förbättringar
En annan strategi som identifierats i studien handlar om att klädföretagen presenterar
förbättringar som de tänkt genomföra i samband med att de presenterar negativ
information i sina hållbarhets- och årsredovisningar. Genom att klädföretagen visar att
de vill mer och strävar efter att förbättra områden ger det en känsla av positivitet. Nedan
följer ett par exempel hur denna strategi har använts hos ett par av klädföretagen.

We have been involved for years in sustainability projects in important production countries,
such as Bangladesh and India, where there are challenges with water scarcity and clean water.
We aim for as many suppliers as possible to participate in these projects and to transition to more
resource-efficient and cleaner production. The water issue is very important to Lindex, and it is
part of the long-term sustainability commitment; partly because textile production consumes
large quantities of water and it is a precondition for the business, and mainly because access to
clean water is essential to human life (Lindex Sustainability Report, 2015 s 64).

No specific human rights impact analysis is currently being conducted, but we are looking into
the possibility of better incorporating human rights and children’s rights into our assessments
(Lindex Sustainability Report, 2015 s 64).

I det första exemplet beskriver Lindex att problemet med rent vatten och bristen på
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vatten är en utmaning och sen beskriver de vad de gör för att förbättra situation och hur
viktig frågan är för företaget. På det här sättet framställs informationen som positiv
genom att Lindex visar vad de gör för att förbättra situationen samt att de visar sina
läsare att det är en mycket viktig fråga för företaget. Gällande det sista exemplet
beskriver Lindex att de för tillfället inte genomför analyser gällande påverkan av
mänskliga rättigheter men att de undersöker möjligheten att bättre integrera mänskliga
rättigheter och barns rättigheter i sina bedömningar. Läsaren ges en tendens att enbart
fokusera på förbättringen som företaget jobbar med och det är lätt att inte tänka på att
Lindex inte genomför analyser i dagsläget, vilket vi ser som något negativt.

4.9.5 Vilseledande
Något som studien visar är att klädföretagen ibland är otydliga i sina rapporter över vad
de redovisar och där det har varit svårt att hitta viss information. De lyfter även fram det
som är positivt bland det negativa. Bland sidor där det förekommer negativ information
framhäver företagen gärna det positiva genom att markera vissa stycken i rapporterna
med större text och ibland bilder. Detta gör att det känns vilseledande, vilket är en
strategi som identifierats. Ett exempel på en vilseledande strategi är att H&M valt att
redovisa vissa delar av sin hållbarhetsredovisning i separata dokument som de hänvisar
till på hemsidan vilket innebär att det har varit svårt att hitta viss information. När vi
letade efter information kopplat till en indikator som handlar om barnarbete visade det
sig att de hade siffrorna i ett helt annat dokument. I dokumentet framgick det dessutom
att de angett att 100 % av alla arbetare var över eller i samma ålder som den
minimiålder som krävs enligt den nationella lagstiftningen och H&M: s uppförandekod.
Dock fanns en asterix precis efter texten och där vi längre ned i samma dokument fann
följande information:

At the end of the reporting period a number of factories were subject to investigations or in a phase
out transition. As a result, the total compliance data on some minimum requirements shows less than
100% (96-99%) in some case. As soon as a case is re-solved we set the status back to compliance.
This means that even though the compliance level shows 100%, there may have been cases handled
and resolved during the year. For example, we investigated 3 cases of underaged workers in China,
India and Turkey. These cases have been re-solved immediately and in the best interest of the
involved individuals and their families following our child labour policy (H&M, 2015).

H&M väljer att inte kommentera något kring barnarbete direkt i sin
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hållbarhetsredovisning utan läsaren får hitta informationen på egen hand i ett separat
dokument som indexet refererar till. Trots att H&M anger att 100% av arbetarna är över
eller i samma ålder som minimiåldern enligt krav från nationell lagstiftning och H&M:s
uppförandekod visar det sig till sist att det inte är korrekt med 100%. Detta innebär att
läsaren kan bli vilseledd då informationen kring barnarbete är mycket otydligt
presenterad och det är även svårt att finna den negativa informationen.

4.9.6 Generalisering
En strategi som identifierats innebär att klädföretagen beskriver den negativa
informationen som något som är typiskt för verksamheten eller branschen. Genom att
presentera informationen som något generellt och genom att lyfta fram problem som
finns inom en bransch generellt uppfattas den negativa informationen som ett allmänt
problem. På så sätt ger det en känsla för att branschen generellt har vissa problem och
utmaningar och där fokus på det negativa flyttas från de specifika klädföretagen till
branschen generellt. Nedan följer ett exempel där vi identifierat denna strategi.

Produktion av textil kräver mycket vattenresurser samtidigt som vatten är en bristvara i flera
länder. Det finns en utmaning kring den indirekta vattenförbrukningen generellt.
Vattenförbrukning och utsläpp varierar stort beroende på material och produktionsprocesser.
Enligt Världsbanken står textilindustrin för cirka 20 procent av den industriella föroreningen av
sötvatten (MQ hållbarhetsredovisning, 2015 s 23).

MQ kommenterar kring vattenanvändning och förorening av sötvatten genom att
beskriva situationen generellt inom klädbranschen och inte enbart för MQ. Fokus flyttas
alltså från det specifika företaget till branschen i allmänhet, vilket bidrar till en generell
strategi vars syfte är att läsaren ska få uppfattningen att den negativa informationen inte
är företagets problem utan ett större problem för hela branschen.

4.9.7 Okommenterat
En annan strategi som identifierats innebär att klädföretagen valt att inte kommentera
den negativa information som de presenterat i sina rapporter. Detta kan vara en strategi
för att man som läsare inte ska fokusera på det negativa som finns och på så sätt kanske
inte alla läsare uppfattar att det finns något negativt. Exempelvis framgår det följande i
Ellos hållbarhetsredovisning “0% of product materials used 2015 are recycled input
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materials” (Ellos Group Sustainability Report 2015,s 30). Vi har dock inte lyckats hitta
någon mer information kopplad till detta i rapporten. Ett annat exempel är Gina Tricots
redovisning där de redovisar sitt resultat som är sämre än föregående år men
kommenterar inget i deras redovisning om anledningen till detta. Det enda som de
kommenterar är att resultaten har justerats något jämfört med vad som angavs i deras
förra redovisning för år 2014.

Värde (i MSEK) Intäkter: 1940 (2037) Rörelsekostnader: ¬-1592 (¬-1538) Löner och
ersättningar till anställda: -¬348 (¬-352) Räntor: ¬-7 (-¬10) Skatter: ¬-90 (¬-72)
Samhällsinvesteringar: ¬-4 (-¬4) Behållet ekonomiskt värde: ¬-101 (-61) Siffrorna avser Gina
Tricot koncernen. Siffrorna för 2014 har justerats något jämfört med det som angavs i förra årets
redovisning, för att visa den korrekta nettoomsättningen (Gina tricot Sustainability Report, 2015
s 35).

Gina Tricot väljer alltså att inte kommentera något kring resultatet som är sämre än året
innan, vilket med all sannolikhet skulle ha kommenterats om situationen hade varit det
omvända. Det innebär att företagen har som strategi att inte kommentera negativ
information med förhoppning att läsaren inte ska uppfatta den negativa informationen.
Det är upp till läsaren själv att förstå innebörden.
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5 Analys och diskussion
_____________________________________________________________
I detta kapitel analyseras den framkomna empirin och resultatet från kapitel fyra
ytterligare som ska kopplas samman med det teoretiska avsnittet som bland annat
inkluderar GRI:s princip balans och de fyra legitimitetsstrategierna som tidigare
presenterats i det teoretiska kapitlet.
______________________________________________________________

5.1. Redovisning av positiv och negativ information
Enligt Frostenson m.fl. (2012, s 41) innebär principen balans att både positiva och
negativa effekter ska redovisas och att redovisningen ska vara neutral och objektiv.
GRI föreslår att man kan se om redovisningen innehåller både positiva och negativa
resultat av verksamheten. Vår studie visar att samtliga klädföretag redovisar både
positiv och negativ information vid redovisning enligt GRI:s resultatindikatorer.
Dock upplevs ofta en positiv känsla av det mesta som man läser eftersom
klädföretagen strategiskt presenterat negativ information på ett positivt sätt genom
att de använder sig av de strategier som vi identifierat. Precis som Hahn & Lülfs
(2014) beskriver kan företag som arbetar aktivt med negativ information uppfattas
som positivt genom att de visar hur de aktivt hanterar risker. Higgins & Walker;
Castelló & Lozano; Deegan; Hooghiemstra; Cho et al (refererad i Hahn & Lülfs
2014) menar att företag tenderar att måla upp en alltför positiv bild i
hållbarhetsredovisningarna för att förbättra företagets rykte och legitimitet. Denna
teori stärks genom vår studie då vi upplevt att en positiv bild visats inom de flesta
områden i hållbarhetsredovisningarna. Inom den ekonomiska, miljömässiga och
sociala dimensionen har företaget redovisat mer positiv information än negativ
information. Dock visar studien att även negativ information presenteras i samtliga
klädföretags hållbarhetsredovisningar, även om det görs på ett strategiskt sätt.

5.2 Kopplingen mellan de fyra legitimitetsstrategierna och de identifierade
strategierna från det empiriska kapitlet
Med hjälp av vår operationalisering av de fyra legitimitetsstrategierna som tidigare
beskrivits i vårt teoretiska kapitel samt enligt tabell 2 i metodavsnittet har vi urskilt sex
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strategier bland den negativa informationen som klädföretagen har presenterat.
Dessutom har vi identifierat en strategi som vi inte kunnat koppla samman med de fyra
legitimitetsstrategierna. Genom dessa strategier har vi kunnat analysera hur
klädföretagen redovisar negativ information.

I tabellen nedan redovisas strategierna som vi har identifierat utifrån det empiriska
resultatet. Vi har sorterat in de identifierade strategierna under de fyra
legitimitetsstrategierna från teorin som vi operationaliserade i metodkapitlet. I tabell 10
visas hur dessa strategier används av respektive klädföretag som vi undersökt. Det
framgår bland annat att företagen H&M och Lindex har använt sig av samtliga strategier
vid redovisning av negativ information.
Tabell 10. Vilka strategier som använts av de olika klädföretagen.
Strategi/Företag
Strategi 1 - Kommunicera
förändringar

Ellos

Lindex

Målsättningar
Strategi 2 - Ändra andras
uppfattningar

X

X

Åtgärder

X

X

Förklaringar

X

Förbättringar
Strategi 3 - Avleda
uppmärksamheten
Vilseledande
Strategi 4 - Förändra externas
uppfattningar

X

Generalisering

Kappahl

H&M

MQ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gina Tricot

X

X

Övrig strategi
Okommenterat

X

X

X

Nedan presenteras de fyra legitimitetsstrategierna som vi kopplar ihop med de
strategier som vi själva identifierat i vårt empiriska kapitel.
5.2.1 Strategi nr 1 - Kommunicera förändringar - målsättningar
Vi har i vår empiriska studie funnit att klädföretagen sätter upp mål i samband med
att negativ information presenteras i rapporterna. Denna strategi som vi benämnt
målsättning anser vi kan kopplas samman med legitimitetsstrategi nr 1 som innebär
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att företag kommunicerar förändringar som är mer relaterade till samhällets
värderingar och förväntningar (Lindblom 1995, refererad i Deegan & Unerman
2011, s 333). Genom att klädföretagen presenterar uppsatta mål som är positiva
kommunicerar företagen förändringar och förväntningar. Med hjälp av denna
strategi kan företagen presentera mål (som är mer relaterade till samhällets
värderingar och förväntningar) som de arbetar med för att visa att de tar ansvar och
agerar. Strategin har använts av fyra av de sex undersökta klädföretagen.
5.2.2 Strategi nr 2. Ändra andras uppfattningar – åtgärder, förbättringar samt
förklaringar
Strategierna åtgärder, förbättringar samt förklaringar anser vi kan kopplas samman
med strategi nr 2 enligt tabell 2 i metodavsnittet, som enligt Lindblom (refererad i
Deegan & Unerman 2011, s 333) innebär att man försöker förändra andras
uppfattningar gällande företagets aktiviteter. Genom att klädföretagen presenterar
åtgärder, förbättringar och förklaringar i samband med att de presenterar negativ
information i sina rapporter kan man som läsare få en positiv uppfattning gällande
deras aktiviteter. Av det empiriska resultatet och tabell 10 kan man se att
strategierna används flitigt av samtliga företag. Av tabell 11 (som presenteras i
avsnitt 5.3) framgår det även att det är dessa strategier som har använts mest totalt
sett. Detta tror vi kan bero på att klädföretagen gärna vill visa vad de förbättrat och
åtgärdat för sina intressenter samt att det blir naturligt för företagen att förklara vad
vissa resultat beror på. Genom att de använder sig av dessa strategier kan de behålla
sin legitimitet och uppfylla det sociala kontraktet.
5.2.3 Strategi nr 3. Avleda uppmärksamheten - vilseledande
Denna strategi beskrivs av Lindblom (refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333)
som att företaget avleder uppmärksamheten från negativ information för att istället
lyfta fram andra positiva aspekter där företaget har uppfyllt de sociala
förväntningarna. Vi anser att strategin agerar i likhet med den identifierade strategin
från det empiriska kapitlet som vi har benämnt vilseledande. Exempelvis använder
klädföretagen strategin i sina rapporter genom att presentera positiv information på
samma sida som negativ information, men där den positiva informationen
presenteras med större text för att få läsaren att fokusera på det positiva istället för
det negativa. På detta sätt avleds uppmärksamheten från det negativa.
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5.2.4 Strategi nr 4 - Att förändra externas uppfattningar - generalisering
Strategin generalisering som identifierats i det empiriska resultatet kopplar vi ihop
med strategi 4. Lindblom 1995, (refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333)
beskriver strategin som att försöka få andra att förstå att vissa förväntningar är
omöjliga och på sätt förändra de externas uppfattningar. Operationaliseringen enligt
tabell 2 i metodkapitlet innebär att företag presenterar den negativa informationen
genom att generalisera den och beskriva det som något utanför deras kontroll. Detta
gör klädföretagen när de beskriver områden på ett sätt som får det att låta som att
det är ett allmänt problem för klädbranschen och inte något som är specifikt just för
deras företag. Ett annat exempel är när företagen beskriver att de är med i olika
hjälporganisationer som arbetar med att motverka till exempel barnarbete. På så sätt
flyttar de fokus och lägger över problemet med barnarbete som något
förekommande inom hela branschen.
Enligt tabell 11 (som visas i avsnitt 5.3) framgår det att generalisering är den
strategi som företagen har använt sig minst av. En anledning till detta kan vara att
klädföretagen istället vill visa att de tar ansvar och använder sig därför av andra
strategier, istället för att generalisera informationen som något typiskt för
branschen.
5.2.5 Övrig strategi – okommenterat
Det finns en strategi som vi tidigare identifierat i vårt empiriska kapitel som vi inte
kunnat kopplat samman med de fyra legitimitetsstrategierna från den befintliga teorin.
Detta gäller strategin okommenterat. På så sätt har vi identifierat en ny strategi som vi
inte lyckats finna i den befintliga teorin.

5.3 Användning av strategierna i de olika dimensionerna
Vårt empiriska material visar att klädföretagen har använt de identifierade
strategierna totalt 108 gånger i samband med att de redovisat negativ information
kring deras resultatindikatorer. I tabell 11 nedan redovisas även användningen av de
olika strategierna och det finns också en fördelning över hur strategierna har
använts i de tre olika dimensionerna; den ekonomiska, miljömässiga- och sociala
dimensionen. Av tabellen nedan framgår det att strategi nr 2 som innefattar våra
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operationaliserade strategier; åtgärder, förklaringar och förbättringar, är den strategi
som har använts mest av klädföretagen.
Tabell 11. Användningen av strategierna i de tre olika dimensionerna
Strategi/Dimension

Ekonomiska

Miljömässiga

Sociala

Totalt

Målsättningar

1

9

4

14

Totalt

1

9

4

14

Åtgärder
Förklaringar

2
1

10
5

12
13

24
19

Förbättringar

1

6

8

15

Totalt

4

21

33

58

Vilseledande

0

5

12

17

Totalt
Strategi 4 - Förändra externas
uppfattningar

0

5

12

17

Generalisering

2

1

6

9

Totalt

2

1

6

9

Okommenterat

2

6

2

10

Totalt

2

6

2

10

Total användning av samtliga strategier

8

33

53

108

Strategi 1 - Kommunicera förändringar

Strategi 2 - Ändra andras uppfattningar

Strategi 3 - Avleda uppmärksamheten

Övrig strategi

Nedan presenteras en analys kring respektive dimension.
5.3.1 Den ekonomiska dimensionen
Vår empiriska studie visar att den ekonomiska dimensionen är den dimension där
klädföretag redovisar minst negativ information. Faktum är att två av klädföretagen
(Ellos och MQ) till och med väljer att inte ha med några resultatindikatorer alls som
rör den ekonomiska dimensionen. Anledningen till det valet kan vara för att
företagen anser att den ekonomiska informationen ges i företagens årsredovisningar
och andra ekonomiska rapporter och därmed anser de inte behöva ge ytterligare
information i hållbarhetsredovisningarna.
I den ekonomiska dimensionen visar det empiriska resultatet att klädföretagen
använder sig av sex utav de identifierade strategierna. Den strategin som inte
används i den ekonomiska dimensionen är strategin vilseledande. Det är tämligen
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svårt att vilseleda läsaren gällande ekonomiska aspekter då siffrorna talar för sig
själva. Det är lättare att vilseleda läsaren i textform till skillnad från siffror som
konkret visar om det är ett positivt eller negativt resultat. Däremot har studien visat
tendenser på att klädföretagen ibland väljer att inte kommentera när siffrorna är
sämre än föregående år.
5.3.2 Den miljömässiga dimensionen
Inom den miljömässiga dimensionen använde klädföretagen samtliga av de
identifierade strategierna som kan kopplas samman med de fyra
legitimitetsstrategierna enligt tabell 2 i metodkapitlet.
Enligt tabell 11 framgår det att strategin åtgärder är den strategi som har använts
mest inom denna dimension. Detta innebär att i samband med att klädföretag
redovisar negativ information lyfter de fram att de har vidtagit åtgärder. Även
strategin målsättningar är en av de strategier som har använts mest inom
dimensionen. Detta är ett sätt för företagen att visa för sina intressenter att de ska bli
bättre i framtiden. Genom att även presentera ett årtal då målet ska vara uppfyllt kan
intressenterna uppfatta det som att företaget arbetar aktivt med frågan. Detta tyder
på att klädföretagen försöker uppfylla det sociala kontraktet som enligt Deegan &
Unerman (2011, s 325) handlar om de förväntningar som samhället har på
företagen. Ett exempel är att företag tar hand om de miljömässiga konsekvenserna
som hänförs till företaget (Heard & Bolce 1981, refererad i Deegan & Unerman
2011, s 325). Genom att klädföretagen presenterar vilka åtgärder de vidtagit samt
genom att de presenterar mål som kommer förbättra miljön visar klädföretagen att
de agerar och tar ansvar.
Strategierna förbättringar, förklaringar, vilseledande och okommenterad har använts
jämnt fördelat inom dimensionen. Däremot har strategin generalisering endast
förekommit en gång bland företagen. Generalisering har tidigare i studien kopplats
samman med legitimitetsstrategi fyra, det vill säga att företag väljer att presentera
den negativa informationen genom att generalisera den och beskriva det som något
utanför deras egna kontroll. En anledning till att denna strategi inte har använts mer
än en gång inom denna dimension kan vara för att det är svårt för företagen att
beskriva deras miljöpåverkan som något utanför deras kontroll.
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5.3.3 Den sociala dimensionen
Resultat från vår empiriska studie visar att alla strategier har använts i den sociala
dimensionen. Det är också inom denna dimension som strategierna används mest
totalt sett. Strategin förklaringar är den mest använda strategin inom denna
dimension, tätt följt av strategierna åtgärder och vilseledande.
Enligt Borglund m.fl. (2009, s 111) är kommuniceringen av CSR viktig bland annat
för att media ska få ta del av företagens hållbarhetsarbete och det är även en viktig
del för att skapa förtroende till intressenterna. Eftersom den sociala dimensionen
innefattar information som rör arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och
samhällsfrågor tror vi det är viktigt för klädföretagen att få förklara sig och
presentera åtgärder. Vi finner det dock något överraskande att strategin vilseledande
använts flitigt inom denna dimension. Dock tror vi det kan bero på att det är
aktuella och omdiskuterade ämnen som innefattas i denna dimension vilket gör att
klädföretagen beskriver och hanterar informationen på ett sådant sätt som känns
otydligt och förvirrande så att informationen inte upplevs som direkt negativt.
Speciellt barnarbete har varit mycket uppmärksammat och exempelvis visar vår
empiriska studie att H&M har haft ett antal fall av barnarbete, vilket presenteras
mycket otydligt och i ett eget index på deras hemsida och kommenteras inte direkt i
hållbarhetsrapporten.

5.4 Sammanfattande diskussion
Enligt Frostenson m.fl. (2012, s 42) föreslår GRI att man kan testa om företag
redovisar enligt principen balans genom att titta på om redovisningen innehåller
både positiva och negativa resultat av verksamheten. Genom att vi identifierat
positiv och negativ information kring de redovisade resultatindikatorerna visade det
sig att samtliga klädföretag har med både positiv och negativ information i sina
rapporter. Enligt Global reporting (2013, s14) ska de som redovisar undvika urval
eller utelämna information som kan påverka läsarens beslut eller slutsatser felaktigt.
Det är dock svårt att veta om klädföretagen har undvikit att ha med vissa
resultatindikatorer av strategiska skäl eller om det faktiskt är så att de inte har något
att redovisa kring vissa indikatorer. Eftersom företagen kan välja vilka
resultatindikatorer de redovisar i sina rapporter och antalet redovisade indikatorer
skiljer sig mellan de undersökta klädföretagen är det svårt att göra några större
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jämförelser mellan företagen. Det som dock framgår är att H&M och Lindex är de
två undersökta klädföretag som redovisat efter flest resultatindikatorer och som
även haft stora omfattande hållbarhetsrapporter.
Samtliga företag använder sig av strategier när de presenterar negativ information i
sina hållbarhetsrapporter. Sex av de identifierade strategierna anser vi passar in på
de strategier som Lindblom (refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333)
presenterar som ett sätt för att företag ska kunna bibehålla sin legitimitet. Genom att
använda sig av dessa strategier kan företagen uppfylla de sociala förväntningarna
som finns, vilket enligt Deegan & Unerman (2011, s 325) annars kan leda till att
efterfrågan på företagens produkter minskar. Precis som Lindblom; Dowling &
Pfeffer (refererad i Deegan & Unerman 2011, s 333) menar kan strategierna inom
legitimitetsteorin användas vid upprättande av redovisningar för att kompensera
negativ information som finns tillgänglig för allmänheten. Denna teori tycker vi
stämmer in mycket bra på vår studie då vi identifierat flera strategier som
klädföretagen använder sig av för att kompensera negativ information. Precis som
Deegan & Unerman (2011, s 323) menar vill företag uppfattas som legitim av
utomstående och där Panwar m.fl. (2013) menar att CSR är en väg för att uppnå
legitimitet. Studien visar att klädföretagens redovisning av hållbarhet visar att
företagen strategiskt redovisar den negativa informationen på ett positivt sätt vilket
gör att de kan uppfattas som legitima.
De identifierade strategierna anser vi även att klädföretagen använder sig av för att
kunna tillfredsställa sina intressenter. Hahn & Lülfs (2014) menar att företag som
aktivt arbetar med den negativa informationen kan uppfattas som något positivt
genom att de aktivt visar hur de hanterar risker som bidrar till att framtida problem
undviks. Studien visar att klädföretagen strategiskt visar åtgärder, förklaringar och
förbättringar i samband med att negativ information redovisas, vilket på så sätt visar
intressenterna att de är öppna med sin redovisning och samtidigt visar hur de
hanterar den negativa informationen. Detta kan på så sätt göra att intressenterna
uppfattar informationen som något positivt.

57

6 Slutsatser
_____________________________________________________________________

Nedan presenteras uppsatsens slutsatser utifrån forskningsfrågorna samt egna
reflektioner och kritik. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.
______________________________________________________________________
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svenska klädföretag redovisar
negativ information och förhåller sig till GRI:s princip balans där både positiv och
negativ information ska redovisas. Därmed undersöktes sex klädföretags hållbarhetsoch årsredovisningar genom en multipel fallstudie och en innehållsanalys. Först
identifierades det vid vilka resultatindikatorer som vi fann positiv eller negativ
information eller båda delarna. Sedan kategoriserade vi den negativa informationen
genom de identifierade strategierna. Dessa strategier kopplades därefter samman med de
fyra legitimitetsstrategierna från det teoretiska kapitlet för att se på vilket sätt
klädföretagen presenterar negativ information.

Genom att vi studerat om vi funnit positiv, negativ eller både positiv och negativ
information kring de resultatindikatorer som klädföretagen angett i sina hållbarhets- och
årsredovisningar har vi kunnat tyda om klädföretagen förhåller sig till GRI:s princip
balans där både positiv och negativ information ska redovisas. Studien visar att de
undersökta klädföretagen redovisar både positiv och negativ information, men där
positiv information är mest representerad hos samtliga klädföretag.

Studien visar att klädföretagen har använt sig av olika strategier i samband med att de
redovisat negativ information. Sex av de operationaliserade strategierna (målsättningar,
åtgärder, förklaringar, förbättringar, vilseledande och generalisering) från det empiriska
kapitlet har kunnat kopplats samman med den befintliga teorin, medan en av
strategierna (okommenterad) har hittats utanför den befintliga teorin. Den negativa
informationen som identifierats i hållbarhets- och årsredovisningarna har klädföretagen
presenterat på ett strategiskt sätt som gör att läsaren ändå kan uppfatta den negativa
informationen som positiv. På detta sätt kan klädföretagen fortfarande uppfattas som
legitima och uppfylla det sociala kontraktet. Det innebär att företagen omvandlar den
negativa informationen till något positivt som resulterar i en fördel för företagen.
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Strategin åtgärder är den strategi som totalt sett har använts mest av klädföretagen. Det
innebär att det är mest vanligt att klädföretagen presenterar åtgärder i samband med att
de presenterat negativ information. Strategin har använts av samtliga undersökta
klädföretag i framförallt den miljömässiga dimensionen.

Studien visar att de undersökta klädföretagen redovisar både positiv och negativ
information enligt GRI:s princip balans, där den negativa informationen redovisas
genom att klädföretagen använder strategier som gör att läsaren ändå kan få en positiv
bild av den information som delges. På detta sätt förhåller de sig till GRI:s princip
balans där både positiv och negativ information ska redovisas.

Studien bidrar till att visa att de undersökta klädföretagen kommunicerar CSRinformation strategiskt genom att använda sig av olika strategier för att ge en positiv
bild av företaget. Trots att klädföretagen redovisat negativ information enligt GRI:s
princip balans, kommunicerar företagen informationen på ett sätt som ändå uppfattas
positivt. Studiens bidrag till samhället är att den bland annat kan hjälpa konsumenter
och andra intressenter att få en förståelse för hur klädföretag väljer att kommunicera sin
information. Även om positiv information är överrepresenterad i rapporterna väljer
klädföretag att redovisa negativ information, men de gör det på ett strategiskt sätt som
inte alltid blir tydligt för läsaren. Därför behöver läsaren vara uppmärksam när man ska
hämta och tyda informationen från klädföretagens hållbarhetsredovisningar eftersom det
kan vara lätt att bli vilseledd. Vi fann att företagen beskrev sin negativa information
med hjälp av olika strategier, som kunde kopplas samma mot den befintliga teorin.
Dock har studien bidragit till att en ny strategi identifierats. Samtliga strategier använder
företagen till sin fördel vilket är viktigt att läsaren har i åtanke och läser mellan raderna,
det vill säga ibland är det upp till läsaren själv att förstå och tolka vad innehållet
egentligen betyder.

6.1 Egna reflektioner och kritik
En utmaning med studien har varit att tolka all den information som vi funnit i
företagens hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar. Vi har tillsammans noggrant
gått igenom våra tolkningar kring positiv och negativ information samt vilka strategier
som identifierats. Med anledning av att det är mycket tolkningar som har gjorts under
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studien, kan det vara svårt att upprepa samma studie med syfte att uppnå samma
resultat.

Studiens empiriska resultat är begränsad till sekundärdata. För att förstärka studiens
resultat ytterligare hade även intervjuer kunnat genomföras med lämpliga personer inom
klädföretagen. Detta hade kunnat ge oss en ännu djupare förståelse för företagens
hållbarhetsredovisning och deras val över innehållet av positiv och negativ information
som tas med.

6.2 Förslag till vidare forskning
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om samma identifierade strategier även
används inom andra branscher än just klädbranschen. På så sätt kan man få svar på om
strategierna är typiska för just klädbranschen eller om de fungerar generellt i fler
branscher. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att genomföra en studie som
fokuserar på vilken strategi som kan vara mest effektiv för att ge en positiv bild av
företaget.

Med anledning av att större svenska företag måste börja hållbarhetsredovisa enligt
Årsredovisningslagen kommande år, där de bland annat ska ange deras väsentliga risker
med produkter och tjänster som troligtvis får negativa konsekvenser, anser vi det
intressant att se hur de hanterar denna rapportering i sina hållbarhetsrapporter. Vi finner
det även intressant att se en jämförelse mellan hållbarhetsredovisningens innehåll idag
jämfört med innehållet i de kommande rapporterna som upprättas enligt den nya
ändringen i Årsredovisningslagen. Hittills har det varit frivilligt för svenska klädföretag
att hållbarhetsredovisa och företagen som väljer att hållbarhetsredovisa med hjälp av
GRI:s riktlinjer kan själva bestämma vilka indikatorer de vill ha med i sina rapporter
samt vad och hur mycket information som de väljer att redovisa vid varje
resultatindikator. Det innebär att klädföretagen har haft möjlighet att välja vilken
information som de vill visa för sina intressenter. Men med de nya ändringarna i
Årsredovisningslagen kommer större svenska företag ha krav på sig att viss information
måste finnas med. Därför ser vi det intressant att studera vad skillnaden blir gentemot
tidigare år när hållbarhetsredovisningen varit frivillig och hur företagen väljer att
redovisa informationen för sina intressenter.
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Bilagor
Bilaga 1 – Resultatindikatorer utifrån den senaste versionen av
GRI:s Index G4
Resultatindikatorer utifrån den ekonomiska dimensionen
Benämning Beskrivning från GRI Index, G4
Aspect: Economic Performance
EC1
EC2

EC3
EC4

EC5

EC6

EC7
EC8

EC9

Svensk översättning
Aspekt: Ekonomiska resultat

Skapat och levererat ekonomiskt
värde
Finansiell påverkan samt andra
risker och möjligheter för
organisationens aktiviteter
hänförliga till klimatförändringen.
Coverage of the organization's defined
Omfattningen av organisationens
benefit plan obligations
förmånsbestämda åtaganden.
Financial assistance received from
Väsentligt finansiellt stöd från den
government.
offentliga sektorn.
Aspect: Market Presence
Aspekt: Marknadsnärvaro
Ratios of standard entry level wage by Skalan för normala ingångslöner
gender compared to local minimum
jämfört med minimilöner på orter
wage at significant locations of
där organisationen har betydande
operation
verksamhet.
Proportion of senior management hired Rutiner för lokalanställning och
from the local community at
andelen av ledande
significant locations of operation
befattningshavare som anställts
lokalt där organisationen har
betydande verksamhet.
Aspekt: Indirekt ekonomisk
Aspect: Indirect economic impacts
påverkan
Development and impact of
Utveckling och påverkan av
infrastructure investments and services investeringar i infrastruktur och
supported.
tjänster
Significant indirect economic impacts, Förståelse om och beskrivning av
including the extent of the impacts.
betydande indirekta ekonomiska
effekter, inklusive effekternas
omfattning.
Aspect: Procurement practices
Aspekt: Upphandling
Proportion of spending on local
Andelen utgifter som betalas till
suppliers at significant locations of
lokala leverantörer
operation.
Direct economic value generated and
distributed.
Financial implications and other risks and
opportunities for the organizations
activities due to climate change

I

Resultatindikatorer utifrån miljödimensionen
Benämning Beskrivning från GRI Index
Aspect: Materials
EN1
Materials used by weight or volume.
EN2

EN3
EN4
EN5
EN6
EN7

EN8
EN9
EN10
EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

Percentage of materials used that are
recycled input materials.
Aspect: Energy
Energy consumption within the
organization.
Energy consumption outside of the
organization.
Energy intensity.
Reduction of energy consumption.
Reductions in energy requirements of
products and services.
Aspect: Water
Total water withdrawal by source.
Water sources significantly affected by
withdrawal of water.
Percentage of total volume of water
recycled and reused.

Svensk översättnng
Aspekt: Material
Materialanvändning i vikt eller
volym
Återvunnet material i procent av
materialanvändning
Aspekt: Energi
Direkt energianvändning
Indirekt energianvändning

Energiintensitet
Minskad energianvändning
Minskning av energibehov i
produkter och tjänster
Aspekt: Vatten
Total vattenanvändning per källa
Vattenkällor som väsentligt
påverkas av vattenanvändningen.
Återvunnen och återanvänd
vattenvolym, i totala siffror och i
procent av totalt använd volym.
Aspect: Biodiversity
Aspekt: Biologisk mångfald
Operational sites owned, leased,
Lokalisering och storlek av ägd,
managed in, or adjacent to, protected
hyrd och brukad mark, i eller intill
areas and areas of high biodiversity
skyddade områden och områden
value outside protected areas.
med högt biologiskt
mångfaldsvärde utanför skyddade
områden.
Description of significant impact of
Beskrivning av väsentlig påverkan
activities, products, and services on
från aktiviteter, produkter och
biodiversity in protected areas and
tjänster på den biologiska
areas of high biodiversity value outside mångfalden i skyddade områden
protected areas.
samt områden med högt
biodiversitet utanför skyddade
områden.
Habitats protected or restored.
Skyddade eller restaurerade habitat
(livsmiljöer)
Total number of IUCN Red List
Antal IUCN-rödlistade arter och
species and national conservation list
nationellt skyddade arter med
species with habitats in areas affected habitat i områden som påverkas av
by operations, by level of extinction
verksamheten, per grad av
risk.
utrotningsrisk.
Aspect: Emissions
Aspekt: Utsläpp
Direct greenhouse gas emissions.
Totala direkta utsläpp av
växthusgaser, i vikt

II

EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21

EN22
EN23
EN24
EN25

EN26

EN27
EN28

EN29

Energy indirect greenhouse gas
emissions.
Other indirect greenhouse gas
emissions.
Greenhouse gas emissions intensity
Reduction of greenhouse gas
emissions.
Emissions of ozone-depleting
substances.
NOx, SOx, and other significant air
emissions.
Aspect: Effluents and waste
Total water discharge by quality and
destination.
Total weight of waste by type and
disposal method.
Total number and volume of significant
spills.
Weight of transported, imported,
exported, or treated waste deemed
hazardous under the terms of the Basel
Convention Annex I, II, III and VIII,
and percentage of transported waste
shipped internationally.
Identity, size, protected status and
biodiversity value of water bodies and
related habitats significantly affected
by the organization's discharges of
water and runoff.

Aspect: Products and services
Extent of impact mitigation of
environmental impacts of products and
services.
Percentage of products sold and their
packaging materials that are reclaimed
by category.
Aspect: Compliance
Monetary value of significant fines and
total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with
environmental laws and regulations.
Aspect: Transport

III

Totala indirekta utsläpp av
växthusgaser, i vikt
Andra relevanta indirekta utsläpp
av växthusgaser, i vikt
Utsläpp av växthusgasens
intensitet
Minskning av växthusgaser
Utsläpp av ozonnedbrytande
ämnen, i vikt
N0x, S0x samt andra väsentliga
luftföroreningar
Aspekt: Avloppsvatten och
avfall
Totalt utsläpp till vatten, per
kvalitet och recipient
Total avfallsvikt, per typ och
hanteringsmetod
Totalt antal och volym av
väsentligt spill
Vikt av transporterat, importerat,
exporterat eller behandlat avfall,
som klassats som miljöfarligt
enligt villkoren i
Baselkonventionens bilagor I, II,
III och VIII, samt procent
transporterat avfall som
transporterats internationellt.
Identitet, storlek, skyddsstatus och
värde avseende biologisk mångfald
för vattenmassor med tillhörande
habitat som väsentligt påverkas av
den redovisande organisationens
utsläpp av vatten samt dess
angivna avrinningsvatten.
Aspekt: Produkter och tjänster
Åtgärder för att minska
miljöpåverkan från produkter och
tjänster, samt resultatet härav.
Procent av sålda produkter och
deras förpackningar som
återsamlats, per kategori.
Aspekt: Efterlevnad
Monetärt värde av betydande
böter, och det totala antalet ickemonetära sanktioner till följd av
överträdelser av miljölagstiftning
och bestämmelser.
Aspekt: Transport

EN30

Significant environmental impacts of
transporting products and other goods
and materials for the organization's
operations, and transporting members
of the workforce.

EN31

Aspect: Overall
Total environmental protection
expenditures and investments by type.

EN32

Aspect: Supplier environmental
assessment
Percentage of new suppliers that were
screened using environmental criteria.

EN33

EN34

Significant actual and potential
negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken.
Aspect: Environmental grievance
mechanisms
Number of grievances about
environmental impacts filed,
addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms.

Väsentlig miljöpåverkan genom
transport av produkter och andra
varor och material som används i
organisationens verksamhet,
inklusive medarbetarnas
arbetsresor/tjänsteresor.
Aspekt: Övergripande
Sammanlagda kostnader och
investeringar för miljöskydd per
typ.
Aspekt: Miljöanalys av
leverantörer
Procent av nya leverantörer som
kollades upp med hjälp av
miljökriterier
Faktiska och potentiella negativa
miljöeffekter i leverantörskedjan
och de åtgärdes som vidtagits.
Aspekt: Miljöklagomål
Antalet klagomål om
miljöpåverkan som formellt
behandlats, lösts och arkiverats.

Resultatindikatorer utifrån den sociala dimensionen
Benämning Beskrivning från GRI Index
Aspect: Employment
LA1
Total number and rates of new
employee turnover by age group,
gender, and region.
LA2
Benefits provided to full timeemployees that are not provided to
temporary or part-time employees, by
significant locations of operation.
LA3

LA4

LA5

Return to work and retention rates after
parental leave by gender.
Aspect: Labor/Management
relations
Minimum notice periods regarding
operational changes, including whether
these are specified in collective
agreements.
Aspect: Occupational health and
safety
Percentage of total workforce

IV

Svensk översättnng
Aspekt: Anställning
Total personalstyrka, uppdelad på
anställningsform,
anställningsvillkor och region.
Förmåner som ger till
heltidsanställd personal och som
inte omfattar tillfälligt eller
deltidsanställda. Informationen ska
ges för varje större verksamhet.
Aspekt: Relationer mellan
anställda och ledning
Minsta varseltid angående
betydande förändringar i
verksamheten, men upplysning om
huruvida detta är specificerat i
kollektivavtal.
Aspekt: Hälsa och säkerhet i
arbetet
Andel av personalstyrkan (i

represented in formal joint
management-worker health and safety
committees that help monitor and
advise on occupational health and
safety programs.

LA6

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

LA13

LA14
LA15

procent) som är representerad i
formella och för ledning och
personal gemensamma kommittéer
för hälsa och säkerhet, som bistår
med övervakning och rådgivning
om program för hälsa och säkerhet.
Type of injury and rates of injury,
Omfattningen av skador,
occupational diseases, lost days, and
arbetsrelaterade sjukdomar,
absenteeism, and total number of work förlorade dagar, frånvaro samt
related fatalities, by region and by
totala antalet arbetsrelaterade
gender.
dödsolyckor per region och kön.
Workers with high incidence or high
Medarbetare med hög risk för
risk of diseases related to their
olyckor och sjukdomar som är
occupation.
relaterade till deras yrke.
Health and safety topics covered in
Frågor om hälsa och säkerhet som
formal agreements with trade unions.
omfattas av formella
överenskommelser med
fackföreningar.
Aspect: Training and education
Aspekt: Utbildning
Average hours of training per year per Genomsnittligt antal och
employee by gender, and by employee utbildningstimmar per anställd och
category.
år, fördelat på personalkategorier.
Programs for skills management and
Program för vidareutbildning och
lifelong learning that support the
livslångt lärande för att stödja
continued employability of employees fortsatt anställsningsbarhet samt
and assist them in managing career
bistå anställda vid anställningens
endings.
slut.
Percentage of employees receiving
Andel anställda (i procent) som får
regular performance and career
regelbunden utvärdering och
development reviews, by gender and
uppföljning av sin prestation och
by employee category.
karriärutveckling.
Aspect: Diversity and equal
Aspekt: Mångfald och jämlikhet
opportunity
Composition of governance bodies and Sammansättning av styrelse och
breakdown of employees per employee ledning samt uppdelning av andra
category according to gender, age
anställda efter kön, åldersgrupp,
group, minority group membership,
minoritetsgrupptillhörighet och
and other indicators of diversity.
andra mångfaldsindikatorer.
Aspekt: Lika lön mellan kvinnor
Aspect: Equal remuneration for
women and men
och män
Ratio basic salary and remuneration of Löneskillnad mellan män och
women to men by employee category, kvinnor per personalkategori.
by significant locations of operation.
Aspekt: Bedömning av
Aspect: Supplier assessment for
leverantörernas
labor practices
arbetsförhållanden
Percentage of new suppliers that were
screened using labor practices criteria
Significant actual and potential negative

V

Andel nya leverantörer (i procent)
som bedömts utifrån
arbetsvillkorskriterier.
Betydande faktisk och potentiell

impacts for labor practices in the supply
chain and actions taken

LA16

Aspect: Labor Practices Grievance
Mechanisms
Number of grievances about labor
practices filed, addressed, and resolved
through formal grievance mechanisms

negativ påverkan på arbetsvillkor i
leverantörskedjan, samt vidtagna
åtgärder för att minimera denna
påverkan
Aspekt: Klagomålsmekanismen
avseende arbetsvillkor
Antal klagomål som registrerats via
klagomålsmekanismen avseende
arbetsvillkor

Aspect: Investment

HR1

HR2
HR3

HR4

HR5

Aspekt: Investeringsrutiner
Antal och procentuell andel av
Total number and percentage of significant betydande investeringsbeslut och
investment agreements and contracts that investeringskontrakt som innehåller
include human rights clauses or that
klausuler om eller har granskats
underwent human rights screening
avseende mänskliga rättigheter
Totalt antal
personalutbildningstimmar som
ägnats åt utbildning i organisationens
policyer och processer rörande
Total hours of employee training on
human rights policies or procedures
mänskliga rättigheter som är relevanta
concerning aspects of human rights that
för verksamheten, samt den
are relevant to operations, including the
procentuella andelen av de anställda
percentage of employees trained
som genomgått sådan utbildning
Aspect: Non-discrimination
Aspekt: Icke-diskriminering
Total number of incidents of
Antal fall av diskriminering samt
discrimination and corrective actions taken vidtagna åtgärder
Aspect: Freedom of Association and
Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till
Collective Bargaining
kollektivavtal
Verksamheter och leverantörer för
vilka man uppmärksammat att
Operations and suppliers identified in
föreningsfriheten och rätten till
which the right to exercise freedom of
kollektivavtal är kränkande eller kan
association and collective bargaining may vara väsentligt hotade och åtgärder
be violated or at significant risk, and
som vidtagits för att stödja dessa
measures taken to support these rights
rättigheter
Aspect: Child Labor
Aspekt: Barnarbete
Verksamheter och leverantörer för
Operations and suppliers identified as
vilka man uppmärksammat att det
having significant risk for incidents of
finns väsentlig risk för fall av
child labor, and measures taken to
barnarbete och åtgärder som vidtagits
contribute to the effective abolition of
för att bidra till avskaffande av
child labor
barnarbete
Aspect: Forced or Compulsory Labor

HR6
HR7

Aspekt: Tvångsarbete
Verksamheter och leverantörer för
vilka man uppmärksammat att det
Operations and suppliers identified as
finns en väsentlig risk för
having significant risk for incidents of
tvångsarbete och obligatoriskt arbete,
forced or compulsory labor, and measures och åtgärder som vidtagits för att
to contribute to the elimination of all
bidra till avskaffande av tvångsarbete
forms of forced or compulsory labor
eller obligatoriskt arbete
Aspect: Security Practices
Aspekt: Säkerhetsrutiner
Percentage of security personnel trained in Procentandel av säkerhetspersonalen
the organization's human rights policies or som fått utbildning i organisationens

VI

procedures that are relevant to operations

HR8

HR9

HR10

HR11

HR12

policyer och rutiner som handlar om
mänskliga rättigheter som är relevanta
för verksamheten
Aspekt: Ursprungsbefolkningarnas
Aspect: Indigenous Rights
rättigheter
Total number of incidents of violations
Totalt antal fall av kränkningar mot
involving rights of indigenous peoples and ursprungsbefolkningars rättigheter
actions taken
och vidtagna åtgärder
Aspect: Assessment
Aspekt: Bedömning
Antal och procentuell andel av
verksamheten som har blivit
Total number and percentage of operations granskade eller bedömda
that have been subject to human rights
konsekvenser gällande mänskliga
reviews or impact assessments
rättigheter
Aspect: Supplier Human Rights
Aspekt: Leverantörsbedömning
Assessment
avseende mänskliga rättigheter
Procentuell andel av nya leverantörer
Percentage of new suppliers that were
som bedömts utifrån kriterier för
screened using human rights criteria
mänskliga rättigheter
Betydande och potentiell negativ
Significant actual and potential negative
påverkan på mänskliga rättigheter i
human rights impacts in the supply chain leverantörskedjan och vidtagna
and actions taken
åtgärder
Aspect: Human Rights Grievance
Aspekt: Klagomålsmekanismen
Mechanisms
avseende mänskliga rättigheter
Number of grievances about human rights Antal klagomål som registrerats via
impacts field, addressed, and resolved
klagomålsmekanismen avseende
through formal grievance mechanisms
mänskliga rättigheter

SO5

Aspekt: Lokala samhällen
Procentandel av verksamheter som
har implementerade lokala
samhällsengagemang, bedömda
konsekvenser och utvecklingsprogram
Verksamheter med betydande och
potentiell negativ påverkan på lokala
samhällen
Aspekt: Anti-korruption
Antal och procentuell andel av
Total number and percentage of operations verksamheten som utvärderats utifrån
assessed for risks related to corruption and korruptionsrisk och identifierade
the significant risks identified
risker
Kommunikation och utbildning
Communication and training on antigällande anti-korruptionspolicy och
corruption policies and procedures
rutiner
Confirmed incidents of corruption and
Bekräftade korruptionsincidenter och
actions taken
vidtagna åtgärder

SO6

Aspect: Public Policy
Total value of political contributions by
country and recipient/beneficiary

SO7

Aspect: Anti-competitive Behavior
Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and

SO1
SO2

SO3
SO4

Aspect: Local Communities
Percentage of operations with
implemented local community
engagement, Impact assessments, and
development programs
Operations with significant actual or
potential negative impacts on local
communities
Aspect: Anti-corruption

VII

Aspekt: Politisk påverkan
Totalt värde av politiskt bidrag per
land och mottagare
Aspekt: Konkurrenshämmade
aktiviteter
Totalt antal juridiska åtgärder som
vidtagits mot organisationen för

monopoly practices and their outcomes

SO8

SO9
SO10

SO11

PR1

PR2

PR3

PR4
PR5
PR6
PR7

konkurrenshämmade aktiviteter,
överträdelse av konkurrenslagstiftning
och monpolbeteende samt utfallet
härav
Aspect: Compliance
Aspekt: Efterlevnad
Monetary value of significant fines and
Belopp för betydande böter och totalt
total number of non-monetary sanctions
antal icke-monetära sanktioner mot
for non-compliance with laws and
organisationen för brott mot gällande
regulations
lagar och bestämmelser
Aspect: Supplier Assessment for
Aspekt: Leverantörsbedömning
Impacts on Society
avseende samhällets påverkan
Percentage of new suppliers that were
Procent av nya leverantörer som
screened using criteria for Impacts on
granskades utifrån kriterier som
society
påverkar samhället
Significant actual and potential negative
Betydande och potentiell negativ
Impacts on society in the supply chain and påverkan på samhället av leverantörer
actions taken
och åtgärder som har vidtagits
Aspect: Grievance Mechanisms for
Aspekt: Klagomålsmekanismen
Impacts on Society
avseende påvekan på samhället
Number of grievances about Impacts on
Antal klagomål som registrerats via
society field, addressed, and resolved
klagomålsmekanismen avseende
through formal grievance mechanisms
påverkan på samhället
Aspekt: Kundernas hälsa och
Aspect: Customer Health and Safety
säkerhet
Percentage of significant product and
Procentandel av väsentliga produktservice categories for which health and
och tjänstekategorier där påverkan på
safety impacts are assessed for
kunders hälsa och säkerhet har
improvement
förbättrats
Total number of incidents of nonTotalt antal fall där regler och
compliance with regulations and voluntary frivilliga koder gällande hälso- och
codes concerning the health and safety
säkerhetspåverkan från produkter och
impacts of products and services during
tjänster under deras livscykler inte
their life cycle, by type of outcomes
efterlevs
Aspekt: Märkning av produkter
Aspect: Product and Service Labeling
och tjänster
Type of product and service information
required by the organization's procedures Typ av produkt- och
for product and service information and
tjänsteinformation som krävs enligt
labeling and percentage of significant
organisationens rutiner samt
product and service categories subject to
procentandel av produkter och tjänster
such information requirements
som berörs av dessa krav
Totalt antal fall där bestämmelser och
Total number of incidents of nonfrivilliga koder för infomation om och
complience with regulations and voluntary märkning av produkter och tjänster
codes concerning product and service
inte följts. Informationen ska ges
information and labeling, by type of
uppdelat efter effekten av bristen på
outcomes
efterlevnad
Results of surveys measuring customer
Rutiner för kundnöjdhet, inklusive
satisfaction
resultat från kundundersökningar
Aspect: Marketing Communications
Aspekt: Marknadskommunikation
Försäljning av förbjudna eller
Sale of banned disputed products
omstridda produkter
Total number of incidents of nonTotalt antal fall där bestämmelser och
compliance with regulations and voluntary frivilliga koder gällande

VIII

codes concerning marketing
communications, including advertasing,
and sponsorship, by type of outcomes

Aspect: Customer Privacy

PR8

PR9

marknadskommunikation, inklusive
annonsering, marknadsföring och
sponsring inte följts. Informationen
ska ges uppdelat efter effekten av
bristen på efterlevnad

Aspekt: Kundernas integritet
Totalt antal underbyggda klagomål
Total number of substantiated complaints gällande överträdelser mot
regarding breaches of customer privacy
kundintegriteten och förlust av
and losses of customer data
kunddata
Aspect: Compliance
Aspekt: Efterlevnad
Betydande bötesbelopp för brott mot
Monetary value of significant fines for
gällande lagar och bestämmelser
non-compliance with laws and regulations gällande tillhandahållandet och
concerning the provision and use of
användningen av produkter och
products and services
tjänster

IX

