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Abstract 
 
Social responsibility has been raised in line with the realization that companies not only have 

a responsibility to maximize profits for its shareholders, but must nonetheless take 

responsibility for the environment and the community they operate in. Information on social 

responsibility, however, was criticized for being biased and self-praise the spirit, therefore, 

was considered the reliability of the reports to be uncertain. Retail businesses are usually 

providers around the world who manufacture their products under different conditions. For 

that reason, there has been particular interest to study how the retail company recognizes its 

social responsibility. In our study, we have chosen to compare the four Swedish retail 

companies, H & M, Clas Ohlson, Hemtex and KappAhl, presenting social responsibility in 

their annual reports. The information we have compiled from annual reports, we then 

analyzed based on the theories, institutional theory and 

the theory of legitimacy as well as the concept of communication. 

 

Our purpose of the study was to examine, compare and increase understanding of the concept 

of social responsibility based on existing literature and theories, and four Swedish retail 

company presentation and communication of information and statement of social 

responsibility today compared to ten years ago. 

 

The results of the study show that companies choose to disclose their social commitment in a 

similar way and that we connect to both, the institutional theory, where organizations seeking  

emulate and imitate each other, but also conform to the norms of society, and to the 

legitimacy theory where companies strive to act for society`s expectations on them. We have 

also been able to conclude that all companies looking for communicate and establish dialogue 

with stakeholders and convey their commitment and to have communication with other 

companies and organizations in environmental and social issues today which show similarities 

in their behavior and activities. Differences consist of realization, the extent and manner in 

which businesses choose to present its social responsibility today in comparison to the past 

where the accounts show less understanding and little information as well as limited activities. 
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Sammanfattning 
 

Socialt ansvar har uppkommit i takt med insikten om att företag inte enbart har ansvar för att 

maximera vinsten till aktieägarna utan måste likväl ta ansvar för miljön och samhället de 

verkar i. Företags upplysningar om socialt ansvar har dock kritiserats för att vara partiska och 

självberömmande därför ansågs tillförlitligheten i rapporterna vara osäker.  

Detaljhandelsföretag har som oftast leverantörer runt om i världen som tillverkar deras 

produkter under skilda förhållanden. Av den anledningen har det varit särskild intressant att 

studera hur detaljhandelsföretag redovisar sitt sociala ansvar. I vår studie har vi valt att 

jämföra hur fyra svenska detaljhandelsföretag, H & M, Clas Ohlson, Hemtex och KappAhl 

presenterar socialt ansvar i sina årsredovisningar. Informationen som vi har sammanställt från 

årsredovisningarna har vi sedan analyserat utifrån teorierna, institutionell teori och legitimitets 

teori samt begreppet kommunikation.  

 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka, jämföra samt öka förståelse för begreppet 

socialt ansvar utifrån befintlig litteratur och teorier, samt fyra svenska detaljhandelsföretags 

presentation och kommunikation av informationen och redogörelsen av socialt ansvar idag i 

jämförelse med för tio år sedan.  

 

Resultatet av studien visar att företagen väljer att redovisa sina sociala engagemang på 

liknande sätt och detta kopplar vi dels till den institutionella teorin, där organisationer söker 

likna och imitera varandra men också anpassa sig efter samhällets normer, samt till 

legitimitetsteorin, där företagen strävar efter att agera efter samhällets förväntningar på dem. 

Vi har också kunnat dra slutsatsen att samtliga företag ser till att kommunicera och etablera 

dialog med intressenter och förmedla sina engagemang samt ser till att ha kommunikation 

med andra företag och intresseorganisationer i miljö-och sociala frågor idag vilket visar på 

likheter i deras beteende och aktiviteter. Skillnaderna består i insikten, omfattningen och sättet 

på vilket företagen väljer att redovisa sitt sociala ansvar idag i jämförelse med tidigare där 

årsredovisningarna visar på lite information, mindre insikt därmed också begränsade 

aktiviteter. 
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1 Inledning 
 

Socialt ansvar är ett begrepp som väckt vårt intresse under magisteråret då vi fördjupat oss i 

affärs etik och hur det sociala ansvaret redovisas i årsredovisningar eller nuförtiden allt oftare 

vid sidan om i form av hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning och redovisning vad 

gäller företagets sociala ansvar omfattar områden kring företags sociala, miljömässiga samt 

ekonomiska ansvarstagande och är frivillig ändå lägger företagen stora resurser på att se till 

att det redovisas. Detta är intressant också med tanke på av vilken anledning företagen väljer 

att redovisa sitt sociala ansvar och på vilket sätt väljer företagen att kommunicera detta till 

intressenter. Idag finns det en del studier på området då ämnet tycks vara trendmässigt 

intressant och aktuellt. Det sociala ansvaret har blivit en alltmer signifikant del i företags 

redovisning och något som såväl intressenter som konkurrenter alltmer efterfrågar och 

uppmärksammar idag. Genom studien vill vi ge en variation på tidigare studier samt 

undersöka, öka förståelsen för och förklara hur redovisningen av det sociala ansvarstagandet 

redovisas i ett tidsperspektiv och med avseende på hur det kommuniceras idag i jämförelse 

med för tio år sedan. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I alla tider har det funnits en diskussion om vilken roll och vilket ansvar företagen har i 

samhället. (Håkansson & Sterner 2012). Det var dock inte förrän 1953 som forskaren Brown 

definierade det moderna begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) som näringslivet 

och akademin började utveckla och diskutera begreppet vidare. Brown motiverade CSR som 

etiska och moraliska överväganden, där målet var att korrigera den överdrivna 

marknadsekonomin genom att bekämpa omoral inom företaget utan att använda offentliga 

regleringar. Den ursprungliga idén med CSR var att det ansågs finnas en överensstämmelse 

mellan vinstmaximering och välgörenhet. (Bazillier och Vauday 2014).  Milton Friedman 

anser dock att ett företag bör specialisera sig på det ekonomiska området och att det sociala 

ansvarsfulla beteendet kommer justera sig på marknaden genom vinst. Friedman ansåg att så 

länge företag följer landets lagar och maximerar vinsten, så dess ägare kan få så mycket 

pengar som möjligt, tar företagen socialt ansvar (Caroll 1979). 

 

Företagens sociala ansvar har definierats av Smith (2002, se Adams & Zutshi, 2004, p. 31) 

 

the integration of business operations and values whereby the interests of all 

stakeholders, including customers, employees, investors, and the environment 

are reflected in the organisation’s policies and actions. 

  

 

 Kok, Wiele, McKenna och Brown (2001, p. 287) beskriver det på följande sätt; 

 

the obligation of the firm to use its resources in ways to benefit society, through 

committed participation as a member of society, taking into account the society 

at large, and improving welfare of society at large independently of direct gains 

of the company. 

 

Enligt Adams och Zutshi (2004) finns det ett antal andra definitioner, som alla tar hänsyn till 

sociala och miljömässiga konsekvenser av företagens verksamhet när de fattar beslut. Sterner 
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(2012) skriver att CSR fortfarande är det mest förekommande begreppet om hållbar 

utveckling och ett stort hinder för att forska på socialt ansvar har varit att det inte finns någon 

enhetlig definition. Sustainability (hållbarhet) är det begreppet som börjar ta över, som det 

mest använda begrepp och till skillnad från CSR saknar den komponenter som kan 

missförstås och inkluderar även de tre delarna av ansvarstagande för företag: ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt (Sterner 2012). Tripple bottom line (TBL) är en teori som blivit allt 

mer populär och skapades av forskaren John Elkington eftersom han ansåg att det sociala och 

miljömässiga resultatet också borde redovisas tillsammans med det finansiella resultatet i 

årsredovisningen. 

 

Adams & Zutshi (2004) anser att globala företag bör ta moraliskt och etiskt ansvar för miljön 

och samhället de verkar i och det beror till stor del beror på att multinationella företag 

placerar sin produktion i utvecklingsländer och i dessa länder är lagstiftningen bristfällig 

och/eller saknar resurser för att genomdriva lagstiftning för att skydda miljön, arbetskraften 

och det lokala samhället. Håkansson och Sterner (2012) skriver att en faktor till att 

allmänheten i början av 2000-talet uppmärksammade och började ställa krav på att företagens 

sociala ansvar, var att världskända klädmärken som Hennes & Mauritz och Nike kritik för att 

utnyttja arbetare i lågkostnadsländer och bröt därmed mot mänskliga rättigheter. Efter 

företagsskandaler som dessa har organisationer som Förenta nationen (FN) visat sitt intresse i 

rapporteringen av socialt ansvar och anger att hållbarhetsrapporter är den viktigaste kanalen 

för företag att redovisa deras sociala ansvar. Knox & Maklan (2004) skriver att faktorer som 

dessa medförde att företagsledarna började inse att företagen bör ta mer socialt ansvar än att 

maximera vinsten. Caroll (1991) menar att globala företag inte enbart kan ta hänsyn till lagar 

och gå med vinst för att uppfattas som legitima, utan måste agera på ett etiskt försvarbart sätt, 

därför kan inte företagen enbart ta ansvar för aktieägarna utan likväl ta ansvar för 

omgivningen de verkar i. Önskan att minimera riskerna för att drabbas av finansiella skulder 

genom miljö- eller arbetsmiljölagstiftning kan också leda till att företag blir mer socialt 

ansvarstagande och initiera rapportering skriver Adams & Zutshi (2004).  

 

Hedberg och Von Malmborg (2003) skriver att hållbarhetsrapporterna har blivit ett effektivt 

verktyg för företag att visa hela verksamhetens integrerade miljöledningssystem och 

genomförandet av frivilliga uppförandekoder. De globala företagen har således börjat 

offentliggöra sitt sociala ansvar i årsredovisningen och i den frivilligt publicerade 

hållbarhetsredovisningen och ett företag som frivilligt redovisar organisationens sociala 

ansvar etablerar eller bibehåller organisatorisk legitimitet. Författarna skriver dock att 

tillförlitligheten i rapporterna om socialt ansvar har ansetts vara osäker eftersom rapporterna 

kritiserats för att vara partiska och självberömmande. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

På senare år har det blivit alltmer uppmärksammat hur redovisningsinformation framställs av 

företagen.  Den senaste finanskrisen och ett antal företagsskandaler har varit en bidragande 

faktor till att medvetenheten kring hur företagen tar sitt ansvar inte bara vad gäller ekonomi 

och sifferunderlaget utan även att företagen handlar i enlighet med de sociala, etiska och 

miljömässiga normer i samhället ökat.  Därmed efterfrågas redovisningsinformation som inte 

bara är begriplig och relevant för intressenterna utan innehåller förutom årsredovisning med 

balansomslutning och resultat likväl en del av informationen där intressenterna kan läsa om 

hur företaget inte bara tycker om det sociala ansvaret och hållbarheten utan faktiskt hur det 
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integrerar det i alla led i sin verksamhet. Många företagsskandaler där det har kommit fram att 

barnarbete eller korruption förekommit skulle kunna undvikas om företagen såg på det sociala 

ansvaret som en naturlig del av sin verksamhet och arbetat strategiskt och långsiktigt mot 

vinst med etiskt förhållningssätt och mervärde för företaget och omvärlden. Tidigare 

forskning visar på att många företag har bara för tio år sedan inte riktigt fått ögonen för att 

deras handlande i dessa delar kan få långsiktiga konsekvenser vad gäller framförallt de sociala 

och miljömässiga aspekterna och därmed framtida långsiktiga vinster (Håkansson, & Sterner 

2012).  

 

Burke och Logsdon 1996 skriver att ledningen istället har sett hållbarhetsredovisningen endast 

som en kostnadsfråga för företagen tidigare. Det sociala ansvarstagandet lönar sig för 

företaget och för organisationens intressenter samt samhället vilket förutsätter dock det 

strategiska arbetet med CSR frågor som därigenom stärker varumärket och legitimiteten via 

företagets goda anseende. Författarna kallar det för en re-orientering. Samtidigt kan 

kommunikationen vara ett redskap i att både skapa och återfå ett gott anseende genom 

samspel med intressenter och deras förväntningar på företaget i dessa frågor. Det viktiga blir 

här hur företagen väljer att kommunicera socialt ansvar på ett trovärdigt sätt som skapar 

förtroende och legitimitet och därmed anammar de institutionella normer som finns i dagens 

omvärld. 

 

Idag är medvetenheten stor hos konsumenter och det sociala ansvaret är ett begrepp som har 

fått en allt större betydelse både vad gäller efterfrågan och uppmärksamheten kring det bland 

annat i media men även via andra kanaler.  Kommunikationsprocessen har blivit mer komplex 

och invecklat tack vare de växande informations- och kommunikationsmöjligheter på den 

globala marknaden idag(Grafström, Göthberg & Windell 2008). Adams & Zutshi (2004) 

skriver att kvaliteten på företagens sociala rapportering ofta är dålig och mycket av 

informationen är otillräckligt för att kunna bedöma i vilken utsträckning företagen har agerat 

på ett socialt ansvarsfullt sätt. Trots det växande intresset för detta ämne, skriver Lin-Hi och 

Muller (2013), finns det fortfarande inte någon allmän enighet om den exakta innebörden av 

CSR. Istället för att vara ett konsekvent koncept, är CSR ett paraplybegrepp som omfattar 

olika överlappande områden, såsom samhällsmedborgare, intressentteori, affärsetik, och 

företagens hållbarhet samt legitimitet. Detta beror ofta på att forskare, företag och konsulter 

använder begreppet på olika sätt, beroende på vilken utgångspunkt de har, vilket kan medföra 

förvirring i kommunikationen mellan olika grupper( Roca & Searcy 2012).    

 

Tillgångar som rykte, gott anseende är det som skapar värde för företag vilket också företagen 

är medvetna om idag. En sak som tas upp av Grafström, Göthberg & Windell (2008) samt 

Jutterström & Norberg (2011) är att det uppkommer i mötet mellan generella idéer som CSR 

är och den lokala praktiken ett problem med att alla verksamhetstyper ska anamma riktlinjer 

eller regler men att hänsyn inte tas till skillnader som i stor utsträckning är av kulturell art 

men också kan vara tekniska dilemman. Sedan kan det finnas dilemma i att veta om företaget 

CSR anpassar sig av omtanke om samhället eller för att det är värdeskapande för företaget. 

Företag strävar efter att visa på att de tar ett socialt ansvar och konkurrerar ofta med andra 

företag inom samma bransch i hur det framställs och vad som görs på området (Jutterström & 

Norberg 2011). CSR innebär att företagets handling ska ha rent förbättrande positiva 

konsekvenser skriver författarna. Trenden har dock varit, enligt tidigare studier, att ju mer 

omfattande redovisningen av det sociala ansvaret varit hos företagen desto mer kunde man 

påvisa att företagen hade stora brister i hanteringen av utsläpp eller i andra miljömässiga, 

etiska och sociala aspekter (Giannarakis, Konteos och Sariannidis 2014). 
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1.3 Forskningsfrågor  

 
Hur redovisar fyra svenska detaljhandelsföretag socialt ansvar i sina årsredovisningar? 

  

Hur redovisade företagen sitt sociala ansvar tidigare? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, jämföra samt öka förståelsen för begreppet socialt ansvar 

utifrån befintlig litteratur och teorier, samt fyra svenska detaljhandelsföretags presentation och 

kommunikation av informationen och redogörelsen av socialt ansvar idag i jämförelse med 

för tio år sedan. 

 

1.5  Avgränsningar 

 

Vi har valt att studera hur företagen redovisar sitt sociala ansvarstagande utifrån litteraturen 

på området samt genom att undersöka om kvaliteten skiljer sig från tidigare redovisning vad 

gäller socialt ansvar. I vår studie begränsar vi oss till ett antal stora företag inom en bransch 

och över två tidsperioder. Socialt ansvar innefattar de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekterna men vi har valt att främst rikta in oss på hur företagen redovisar sitt sociala ansvar 

utifrån sociala och miljömässiga frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 5 - 

1.6 Disposition 

Uppsatsen fortsatta framställning disponeras på följande sätt: 

 

Kapitel 2 – Metod 

I det här kapitlet kommer vi presentera vilken forskningsmetod och forskingsansats vi valt att 

använda, samt varför vi valt att använda litteraturstudie, samt årsredovisningar vid insamling 

av sekundärdatadata. Vi behandlar även studiens tillförlitlighet som beskrivs i form av 

validiteten och reliabilitet. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I det här avsnittet presenterar vi vår teoretiska referensram som behandlar socialt ansvar, 

legitimitets teori, institutionell teori och slutligen kommunikation. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I kapitel fyra redovisar vi det empiriska resultatet av de årsredovisningar vi granskat. 

 

Kapitel 5 – Analys och tolkning av empiri 

I kapitlet 5 analyserar och tolkar vi det empiriska material vi samlat in samt kopplar det till 

vår teoretiska referensram. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I kapitel 6 presenterar vi vårt resultat och vilka slutsatser vi kommit fram till i vår 

undersökning relaterat till våra forskningsfrågor och vårt syfte med undersökningen. 

 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion 

I kapitel 7 beskriver vi våra egna reflektioner av undersökningen samt förslag till fortsatt 

forskning på området. 
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2 Metod 
 

I avsnittet beskriver vi arbetets gång och uppsatsstruktur samt det tillvägagångsätt som 

använts för att besvara studiens forskningsfrågor. Uppsatsens fokus utgörs av en djupgående 

inläsning av litteratur, dokument och artiklar om socialt ansvar som sedan utgör grunden för 

och jämförs med exemplifiering av empirisk data över hur företagen redovisar sitt sociala 

ansvar sett ur två tidsperioder. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Det finns ett stort intresse för Corporate Social Responsibility, CSR, eller socialt ansvar och 

hållbarhetsfrågor som det också kallas för, vilket vi kunnat observera genom den mängd data 

som vi har kunnat hitta på området i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och på internet. 

Czarniawska skriver i sin metodbok att genom att avslöja faktumet att man vill studera ett 

moderiktigt tema kan forskaren förändra inriktning istället för att moralisera över modet och 

söka förstå det samt sin egen plats i förhållande till det som studeras(Czarniawska 2014). 

Dagens informationssamhälle har medfört att världen omkring oss har krympt och 

tillgängligheten på informationen, kunskapen sprids fritt mellan gränserna. Detta medför stora 

fördelar generellt sett men informationen behöver kritiskt granskas för att vara tillförlitlig och 

relevant för användare. Därmed finns det större incitament på transparens hos företagen. 

Medvetna konsumenter ställer krav på att företagen handlar etiskt, tar ett större socialt ansvar 

och därigenom skapar ett förtroende (DeGeer, Trollestad 2009). För att kunna undersöka samt 

skapa oss en förståelse för hur socialt ansvar definierats samt hur företagen väljer att redovisa 

sitt ansvarstagande i de etiska, miljömässiga samt sociala frågor har vi först gjort en 

djupgående och kvalitativ teoristudie där legitimitetsteorin samt institutionellteorin varit 

basen. Vidare har begreppet kommunikation, etik och redovisningsinformation lästs in, som 

faktorer som påverkar företags val av redovisningen och kommunikationen vad gäller det 

sociala ansvaret samt legitimiteten, för att kunna bättre sätta oss in i ämnet och få bättre 

förståelse. Empiri delen består av informationen om företagens sociala ansvar idag samt för 

tio år sedan som de fyra svenska detaljhandelsföretagen, H & M, Clas Ohlson, Hemtex och 

Kappahl redovisar. I empirin har vi utgått från de kriterier som den nätverksbaserade 

organisationen Global Reporting Initiative (GRI) anser ska finnas med i redovisningen av 

företags sociala ansvar. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

 

Deduktiv ansats har valts eftersom sikte tas på ett forskningsområde som har varit föremål för 

mycket forskning och där vi har för avsikt att utifrån den genomförda litteraturstudien och den 

empiriska analysen och jämförelsen med teorier förklara och skapa oss en förståelse för 

utvecklingen genom åren samt ge en ny synvinkel på tidigare studier av ämnet. En deduktiv 

slutsats bygger på att om premisserna är sanna så är också slutsatsen sann. 

Vårt mål med studien är att framförallt utveckla och förfina redan existerande kunskap(Holme 

& Solvang 1997). 
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2.3 Val av metod 

 

Vårt metodval är en kvalitativ fallstudie med fokus på litteraturstudier med exemplifiering av 

diakroniskt samlad data eftersom vi vill få en ökad förståelse för om och hur redovisningen 

förändrats under en tio års period och vilka faktorer har varit bidragande enligt forskningen på 

området. Syftet med kvalitativa studier är att man ska få bättre förståelse av vissa faktorer och 

därmed kommer inte den statistiska representativiteten i fokus. Forskaren vill istället få tag på 

de källor, enheter som forskaren själv utifrån vissa underliggande sociala förhållanden räknar 

med kan ge en mer nyanserad bild av det företeelse som studeras. I kvalitativa studier är 

problemet att få giltig, valid, information mycket mindre än i kvantitativa studier enligt 

Holme och Solvang (1997). Den kvalitativa studien kännetecknas av större närhet till det eller 

den som studeras. Detta är inte helt problemfritt då det kan uppstå situationer där forskaren 

tolkning av upplevelse av olika förhållanden kan vara felaktig. Detta kan i sin tur grunda sig i 

att forskaren inte förstår helt enhetens motiv eller signaler som de uttrycker. Utgångspunkten 

ska därför vara att som forskare skapa sig en förförståelse och vidare bygga på en analytisk 

åtskillnad mellan en värderingsmässig och en rent faktamässig uppfattning av det företeelse vi 

studerar(Holme & Solvang 1997). 

 

2.4 Studiens tillvägagångsätt 

 

Efter den kvalitativa innehållsanalysen genom systematisk genomgång av samlade texter och 

dokument formulerades syftet med studien och problemställningar. Den kvalitativa 

innehållsanalysen används som samlingsbegrepp för text, ljudupptagningar, dokument eller 

bilder. Datainsamlingen pågår under hela arbetets gång för att erhålla bättre förståelse för 

vilka texter som är mer relevanta i studien och för analysen. Allteftersom fler texter studieras 

blir problemformuleringen mer tydlig och bättre belyst för forskaren (Gronmo 2006). Genom 

studien vill vi få en större insikt i hur redovisningen av socialt ansvar har presenterats av 

företag och valt som forskningsdesign den undersökningsprocess som fallstudien utgör. 

Fallstudier lämpar sig när studien fokuserar på en liten population, en enhet eller vid 

jämförelser av det samlade analysprojektet som omfattar fler enheter i syfte att skaffa sig en 

helhetsförståelse (Gronmo 2006). I vår studie gör vi en diakronisk komparativ undersökning 

och analys av hur det sociala ansvaret tas upp och redovisas över en tidsperiod samt vad 

tidigare forskning påvisar. Studien fokuserar på diakronisk datainsamling med ett antal 

företag inom samma bransch. 

 

2.5 Datainsamling 

 

Insamlingen av information i denna uppsats består av sekundär data. Detta innebär att den är 

insamlad och bearbetat av någon annan till skillnad från primär data där forskaren själv gör 

undersökning och samlar in information i form av intervjuer, frågeformulär eller 

observationer direkt från personer eller en grupp av personer. Sekundär data kan vara samlad 

av en person i något annat syfte och kan utgöras av statistik och siffror såsom företagens 

årsredovisningar men även av rena texter (Bryman & Bell 2013). Vid litteraturstudier och 

studier av olika slags texter överlag finns det risk att forskaren med sina tidigare erfarenheter 

inom området väljer och tolkar texter på ett visst sätt i jämförelse med en annan forskare som 

har andra preferenser. Vi har därför läst in oss på skilda studier och texter för att få en bredd 

uppfattning och förståelse för vår studie samt varit noga med att återge så objektiv bild och 
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resultat som möjligt (Czarniawska 2014). Patel & Davidson(2011) menar att i sina studier ska 

forskaren kombinera två förhållningssätt som det kritiska tänkandet med ett kritiskt perspektiv 

och uppmärksammande av detaljer samt det kreativa tänkandet där man skapar kreativa 

kopplingar. Det är emellertid viktigt att dessa förhållningssätt samverkar så att forskaren kan 

skeptiskt och med distans granska data som kommer fram men samtidigt vara öppen för olika 

metaforer och nya upptäckter, enligt författarna (Patel & Davidson 2011). 

 

2.6 Datakvalité 

2.6.1  Diskussion kring validitet och reliabilitet 

Det finns de samhällsforskare som anser att kriterier som validitet och reliabilitet hör till den 

kvantitativa studien men internationellt sett har de forskare som använder kvalitativa metoder 

återtagit begreppen eftersom det kan bli förvirrande med nya benämningar på samma redan 

etablerade begrepp enligt Jacobsen som skrivit om metodval i företagsekonomi (Jacobsen 

2002).  I boken räknar han upp kriterier för att en undersökning och empirin ska kunna 

genomföras; den ska vara giltig och relevant det vill säga valid och den ska vara tillförlitlig 

och trovärdig det vill säga reliabel. Validiteten handlar om att undersökaren faktiskt mäter det 

som ska mätas (intern validitet) samt om hur studien beskriver och återspeglar verkligheten. 

Validiteten anger också hur den insamlade data är representativ för det ämnet som ska 

undersökas. I vår studie uppnår vi validitet genom att vi genom inhämtade årsredovisningar 

mäter det vi vill mäta och det återspeglar vad redovisningar beskriver om det sociala ansvar 

som företagen presenterar. Jacobsen(2002) beskriver hur öppenheten vad gäller den insamlade 

data med det vill säga vilken information som forskarna får in är det som bestämmer 

resultatet. Därmed får forskarna förförståelse för det som studeras och studien uppnår hög 

intern validitet.  Vidare skriver Fejes samt Thornberg (2009) angående kriteriet validitet att, 

för den kvalitativa forskningen är det av betydelse att studien innehåller empirisk förankring 

samt konsistens, där författarna menar att studien ska uppvisa att det som påstås i resultatet är 

förankrat i empirin samt att det inte föreligger några motsägelser mellan skilda påståenden i 

själva resultatet (Fejes & Thornberg 2009). Först då kan studien uppnå hög validitet, enligt 

författarna, vilket vi anser att vår studie gör både vad gäller empirin och sedan resultatet. 

Reliabilitet handlar om att undersökningen går att lita på vilket innebär att den har genomförts 

på ett trovärdigt sätt och vi skulle få samma resultat om undersökningen gjordes om och 

datainsamlingen skulle ge samma resultat(Jacobsen 2002).  I vår studie har vi hämtat 

respektive företags årsredovisningar på samtliga företags hemsidor och samlat in 

informationen om företagen genom att studera redovisningarna med hänsyn till CSR. Vi har 

endast hämtat data som företagen lämnat därmed anser vi att det finns stor tillförlitlighet i 

studien. Vi har studerat också den verkliga bilden av företagen som vi återgett från de 

befintliga dokument i form av årsredovisningar samt hållbarhetsredovisningar däremot har vi 

inte haft för syfte att undersöka hur det förhåller sig i verkligheten. Eftersom vi använt oss av 

årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar som mätinstrument ges studien hög reliabilitet 

(Ejvegård 2009).  
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3 Teoretisk referensram 
 

I kapitlet presenterar vi det mångfacetterade begreppet som socialt ansvar står för, samt med 

hjälp av legitimitets teori och institutionell teori förklarar bakgrunden till varför företagen 

väljer att redovisa sitt sociala ansvar. Vidare beskriver vi begreppet kommunikation som är ett 

medel för företagen att visa sitt sociala ansvar utåt. 

3.1 Socialt ansvar 

 

Hållbar utveckling bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att människans 

rätt att bruka och förändra naturen är också förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl så 

att nuvarande och kommande generationer kan tillförsäkras en bra och hälsosam miljö. 

Principen om hållbar utveckling är inskriven i miljöbalkens första paragraf. Företag verkar i 

en institutionell miljö som är omgiven av olika aktörer som i sin tur skapar och allteftersom 

redigerar normer. Enligt författarna Jutterström & Norberg (2011) kan vi se CSR som en 

sådan cirkulerande norm som har uppkommit i takt med insikten att företagen verkar i ett 

större sammanhang som för med sig konsekvenser av sitt handlande och berör människor, 

miljön och ekonomin. Dessa normer blir sedan stegvis accepterade av ledningen och 

medarbetare (Grafström, Göthberg & Windell 2008 samt Jutterström & Norberg 2011) som i 

sin tur genom informationsspridning ska utbilda intressenter. En del forskare har dock 

beskrivit det som att företagen verkar hellre vilja övertyga intressenterna att de handlat rätt än 

förmedla kunskap(Knox & Maklan 2004).  

 

Aspling beskriver i kapitlet ”En generation globalt ansvarstagande chefer och ledare-nu!” hur 

vår värld har krympt idag och händelser som sker på andra sidan jorden kan få långsiktiga 

konsekvenser för oss. Företagsvärlden har förändrats och dess roll omvärderas och diskuteras 

kontinuerligt (DeGeer & Trollestad 2009). Litteraturen visar på att själva begreppet socialt 

ansvar inte har någon entydig betydelse utan snarare är kopplat till de olika företagens 

verksamhet och därigenom skiljer sig redovisningen av det sociala ansvaret mellan företag 

och branscher. Företagen verkar själva definiera det sociala ansvaret på skilda sätt vilket gör 

att det inte finns några rätt eller fel då det saknas generella regler eller sådana direktiv som 

måste följas i framställningen av redovisningsinformationen på området. 

 

Det mest använda begreppet om hållbar utveckling är Corporate Social Responsibility, vilket 

även är det mest sprida begreppet (Sterner 2012). Sterner skriver vidare att begreppet uppkom 

i USA och det som ledde till begreppsförvirringen var språkförbristningar och oklara 

definitioner av det. Författaren skriver att ibland exkluderar man miljömässigt ansvarstagande 

när det talas om CSR.  Sustainability eller hållbarhet, är det begrepp som börjar ta över som 

det mest använda begreppet och till skillnad från CSR saknar det komponenter som kan 

missförstås och inkluderar även de tre delarna av ansvarstagande för företag: ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt. Begreppet innehar även en tidsdimension, vilket de andra begreppen 

inte har. Denna dimension handlar om att skrivbordet du köper inte är tillverkat av träd från 

regnskogen och att det inte förekommit något barnarbete. Om Skrivbordet är hållbart 

tillverkat har det alltså tagit längre tid att tillverka än några månader(Sterner 2012).  

 

I enlighet med Sterner (2012) handlar ekonomiskt ansvarstagande om att företaget tar ansvar 

för att verksamhet skall vara lönsam, vilket ger trygghet för företagets finansiella ställning 

och avkastning för aktieägarna. Företaget tar miljömässigt ansvarstagande om verksamheten 
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drivs på ett sådant sätt att de tar ansvar för att inte påverka planeten och våra naturresurser på 

ett långsiktigt negativt sätt. Författaren skriver att socialt ansvarstagande handlar om att de 

anställda är nöjda och att det finns en balans mellan olika kön, etnicitet och religioner på 

arbetsplatsen samt att ingen grupp diskrimineras på något sätt. Företaget manifesterar för detta 

genom att anställa individer ur grupper som diskrimineras. Caroll (1979) skriver i sin tur att 

Friedman hävdar att ett företag bör specialisera sig på det ekonomiska området och att det 

sociala ansvarsfulla beteendet kommer justera sig på marknaden genom vinst. Författaren 

menar att Friedman likväl som Sterner(2012)anser att företag bara har ett socialt ansvar i 

avseendet att maximera vinsten för dess ägare och för att skydda deras äganderätt. Caroll 

(1991)menar att de forskare som har en teori om att det finns en negativ relation mellan 

socialt ansvar och ekonomisk utveckling anser att det är en hög investeringsnivå vad gäller 

socialt ansvar vilket leder till merkostnader för företaget. Grafström, Göthberg och Windell 

(2008) menar att idag väljer en del företag att integrera redovisningen av företags 

ansvarstagande i sina årsredovisningar i syfte att visa på att detta utgör en naturlig del i 

verksamheten medan andra företag som på senare år har blivit allt fler redovisar sitt 

ansvarstagande socialt, miljömässigt och ekonomiskt som separat del. Författarna gör 

gällande att skälet till att företagen väljer att redovisa separat socialt ansvar är att synliggöra 

och tydliggöra sina aktiviteter och även visa på att de arbetar både extern som internt med det 

i verksamhetens olika besluts processer (Grafström, Göthberg och Windell 2008). 

 

Det ramverk flest företag världen över använder för att redovisa hållbarhetsredovisning i 

årsredovisning är den nätverksbaserade organisationen Global Reporting Initiative (GRI). 

Många företag och organisationer använder sig av GRIs resultatindikator för att kartlägga 

vilka hållbarhetsfrågor som just de ska ta fasta på (Berggren 2010). GRI bildades 1997 på 

initiativ av den nordamerikanska föreningen för Miljöansvariga ekonomer (CERES) på Tellus 

Institute i Boston. År 1999 anslöt sig FN: s miljöprogram (UNEP) som partner för att 

säkerställa ett internationellt perspektiv. I GRI 2006 står det att hållbarhetsredovisning syftar 

till att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en 

hållbar utveckling, gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen. Enligt 

Barkemeyer, Preuss och Lee (2015) betraktas rapportering efter GRI: s riktlinjer allmänt som 

medel för att öka trovärdigheten i en hållbarhetsredovisning. Marimo, Alonso-Almeida, Pilar 

Rodriguez och Cortez Alejandro(2012) skriver att syftet med GRI är att möjliggöra spridning 

av hållbarhetsregister och dess mål samt att ge riktlinjer för hur företagen ska lägga fram en 

tydligare vision av de mänskliga och ekologiska konsekvenserna av företaget. Författarna 

skriver att GRI:s huvudfunktion dessutom är att aktieägare och andra intressenter ska kunna 

fatta välgrundade beslut om investeringar och inköp av varor och tjänster från företaget. 

Enligt Berggren (2010) definierar GRI hållbarhetsredovisning, som en enda sammanslagen 

rapport, som ger en sannolik bild och uppvisar ett resultat som är balanserande under en 

bestämd tidsperiod.  Författaren menar att intressenterna ska kunna hitta all redovisnings 

information på ett ställe, de ska inte heller anvisas till andra publikationer för att hitta några av 

GRIs standardupplysningar. 

 

Marimo et. Al (2012) skriver att GRI rapporter innehåller information om de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter i ett företag och det tillvägagångsättet kallas Triple Bottom 

line. Denna teori skapades av den brittiska hållbarhetsexperten John Elkington, som ansåg att 

de sociala och miljömässiga resultat företaget fått under året borde redovisas tillsammans med 

det finansiella resultatet som redovisas på sista raden i bokslutet. Dessa tre rader längt ned i 

bokslutet, summerade som socialt, miljö och ekonomi, vilket ger en breddare bild av 

företaget, som leder till att allmänheten får en större förståelse för företaget (Sterner 2012). 

Triple bottom line baserat alltså på idén att ett företags totala resultat kan mätas i termer av att 
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företagets bidrag till det ekonomiska välståndet, miljöns kvalitet och kapital, vilket ger ett 

ramverk för att mäta och rapportera ett företags resultat enligt ekonomiska, sociala och 

miljömässiga parametrar (Marimo et. Al 2012). Begreppet har under de senaste åren fått 

större acceptans på finansmarknaden, vilket till stor del beror på olyckor som fått stora 

efterföljande effekter på miljön och förluster av förtroendekapital hos allmänheten. Allt fler 

investerare ställer därför krav på företagen att de ska redovisa TBL, som är företags sociala 

ansvar, i sin årsredovisning samt göra det i enlighet med erkända redovisningsstandarder, för 

att på så sätt kunna identifiera och undvika sociala och miljömässiga risker (Sterner 2012). 

 

3.2 Legitimitets teori 

 

CSR kan ses som en av många managementidéer genom tiderna skriver Jutterström och 

Norberg (2011) däremot så finns det en väsentlig skillnad i att socialt ansvar ses 

huvudsakligen som legitimitetspåverkande medan de andra managementidéer ses i första hand 

som effektivitetspåverkande. Vidare, enligt författarna, skapas det jämförelsevis mer 

konflikter på ledningsnivå vad gäller CSR just med tanke på att implementeringen av idén 

påverkar och involverar många funktioner inom företag såsom kvalitet, investerarrelationer, 

personalfrågor, ekonomistyrning och finanser samt inte minst information(Jutterström, 

Norberg 2011). Författarna menar att generellt brukar också legitimitet ha svagare ställning än 

effektivitet vad anses vara värdeskapande grund.  

 

Legitimitets teori beskriver hur organisationer strävar efter att uppfattas som att de arbetar 

inom de gränser och normer som finns i samhället de verkar inom, det vill säga företagen 

försöker arbeta på ett sådant sätt att deras verksamhet uppfattas av utomstående som legitim, 

skriver Deegan och Unerman (2011). Dessa gränser och normer anses inte vara bestämda utan 

förändras över tid, vilket kräver lyhördhet för den etiska och moraliska miljön, där företaget 

är verksamma. Författarna påpekar att det finns en skillnad mellan legitimitet, som anses vara 

en status eller ett tillstånd och legitimation, vilket ses som en process som leder till att 

organisationen blir legitim. Legitimitet är tids- och platsspecifik och i förhållande till det 

sociala systemet där företaget bedriver sin verksamhet. Inom legitimitetsteorin anses 

legitimitet vara en källa, vilket en organisation är beroende av för att överleva. Det är något 

organisationen tilldelas av samhället och det är även något organisationen begär eller söker. 

Legitimitet är en resurs som organisationen överväger att påverka eller manipulera genom 

olika särredovisnings relaterade strategier enligt Deegan och Unerman (2011). 

  

Teorin har inspirerat många studier om socialt ansvar och de flesta studier har i stort sätt en 

strategisk syn på legitimitet. Det vill säga hur företagsledare bedöms utnyttja CSR 

rapportering, hur de svarar på legitimitets hot och hur de får stöd från berörda målgrupper, 

visar att företaget uppfyller sitt sociala kontrakt och motiverar dess fortsatta existens, skriver 

Chelli, Durocher och Richard (2014). Förespråkare av legitimitetsteorin hävdar att om 

företaget fullgör sitt sociala ansvar, ska CSR- informationen ses som en del av dialogen med 

samhället och att samhället också kan effektivt dra tillbaka det sociala kontraktet om det visar 

sig att organisationen i sin verksamhet inte arbetar på ett godtagbart eller legitimt sätt (Lanis 

och Richardson 2013,p. 81, Chelli & Durocher och Richard 2014). Det kan dock förekomma 

att företagets legitimitet hotas om det underlåter att lämna upplysningar som visar på 

övertygande efter levnad även om ett företag är i överensstämmelse med samhällets 

förväntningar skriver Lanis och Richardson (2013). Företagets ledning måste därför redovisa 

att de uppfyller det sociala kontraktet genom att lämna ut information i linje med samhällets 

förväntningar. Denna information kan se olika ut eftersom ledningen har olika uppfattningar 
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om villkoren och CSR- informationen kommer därmed att variera i årsredovisningarna. 

Chelli, Durocher och Richard (2014) skriver att legitimitets teori använts således för att hedra 

det sociala kontraktet och därför strävar organisationer ständigt efter att intressenterna ser 

verksamheten som legitim. Ur denna synvinkel är social och miljömässig avslöjande ett 

legitimt verktyg, vilket företag använder för att få inflytande på deras intressenters 

uppfattningar om de sociala och miljömässiga konsekvenserna av organisationens 

verksamhet. 

 

Legitimitet är en resurs eller status för företaget som till skillnad från andra resurser företaget 

kan påverka och manipulera genom olika strategier. Redovisningsinformation kan ses som en 

strategi för företaget att antingen genom bibehållandet av legitimitet eller vid skadat rykte och 

ifrågasättandet av legitimiteten kunna återta den. Det finns enligt tidigare studier på området 

följande strategier för företagen att redovisa i syfte att påverka; 

- genom att söka informera intressenter om genomförda eller planerade förändringar vad 

gäller eventuella prestationer, aktiviteter som går i linje med samhällets normer och 

förväntningar 

- genom att söka ändra uppfattningar hos intressenter antingen genom att inrikta sig på att 

informera om genomförda aktiviteter som stämmer överens med samhällets normer och regler 

men ”demonstrera” genom att förklara för intressenter att vissa krav inte är realistiska att 

uppnå helt 

- genom att kommunicera via de symboler som förknippas av samhället med just legitimt 

agerande, beteende (symboliskt) 

- genom att anta vissa förordningar eller redovisningspraxis som visar på att företaget vill 

handla i linje med samhällets förväntningar samt de rådande normer och regler. 

Hållbarhetsredovisning som de flesta större företag och organisationer redovisar idag som 

antingen en självklar del i årsredovisningen eller en separat redovisning av sitt sociala 

ansvarstagande är ett exempel på detta. Genom att berätta om sitt ansvarstagande söker 

företag skapa en önskvärd bild av sitt företag (Deegan & Unerman 2011). Vidare hänger 

företagets legitimitet på hur det kan kommunicera med sina intressenter och samhället i 

stort(Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

 

 

3.2 Institutionell teori 

 

Företagen och organisationer drivs inte bara som enskilda enheter där ägaren har frihet att 

etablera, utforma och omorganisera eller lägga ner organisationer utan utvecklar med tiden en 

identitet och blir en social konstruktion med alltfler informella normer. Den formella 

organisationen reduceras därmed och övergår snarare till en institution anser Rovik (2008) 

eller som Grafström med flera uttrycker sig i boken ” CSR: Företagsansvar i förändring” att 

företagen har blivit en central ekonomisk institution i vårt samhälle idag (Grafström, 

Göthberg & Windell 2008).  

 

Institutioner och synen på hur institutioner uppkommer samt de enskilda aktörers roll har 

studerats i stor omfattning under många år. I artikeln Institutionalized Formal Structure as 

Organizations:Myth and Ceremony skriven av Meyer & Rowan (1977) belyser författarna hur 

organisationer anpassar sig till institutionella krav i syfte att uppnå resurstilldelning och 

legitimitet. En lite annorlunda synvinkel har DiMaggio & Powells (1983) som i artikeln The 

Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational 

Fields beskriver mer hur och varför institutioner sprids och vad driver företag att söka 
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efterlikna varandra. Teorin växte fram i olika varianter redan under 1800-talet och används 

idag inom skilda discipliner. Det finns ingen enhetlig definition av den institutionella teorin 

men grundtanken är att institutioner växer fram ur den sociala verkligheten som vi människor 

konstruerar(Eriksson-Zetterqvist 2009). Bakom teorin ligger antagandet om att människan är 

ekonomiskt rationell och organisationer är rationella verktyg enligt förtattaren. Kärnan i den 

institutionella teorin ligger i idén att organisationer anpassar sig efter omgivningen och den 

sociala miljön. Sahlin-Andersson (1994) beskriver det som att förändringar sker på 

makronivån och sedan sprids och anammas på mikroenheter som svar på 

samhällsutvecklingen, behov och efterfrågan. Institutioner gör sedan strategiska anpassningar 

gentemot externa krav, påverkan utifrån.  

 

Scott (2001) klassificerar den institutionella teorin efter tre kategorier där olika regler betonas: 

den kognitiva, den normativa och den tvingande. Den kognitiva, självklara, samt den 

normativa kan vara svåra att skilja på då det som är normerande regler baserar sig utifrån de 

regler som konstituerar på något sätt verklighetens karaktär därmed skapas det regler som är 

redan av det självklara slaget som exempelvis rösträtt som var omdebatterat tidigare eller att 

vi i Sverige förhandlar med facket vid rekrytering av chefer. De kognitiva reglerna är de 

regler som är så uppenbara och känns naturliga att de inte utsätts för reflektion eller 

diskussion till skillnad från de normativa som ofta blir föremål för ifrågasättande. De 

normativa reglerna är av sådan natur att de ofta dikuteras och uttrycks i olika sammanhang 

som önskvärda för hur saker bör vara eller göras. Det specifika för de normativa reglerna är 

att de uttrycker vad passande beteende är men är också roll-specifika. Däremot om normer 

inte följs kan organisationer drabbas av olika sanktioner såsom förlorat eller skadat förtroende 

och anseende. Trots att vi människor privat och i det stora hela värnar om naturen så är det 

inte givet att samma prioriteringar gäller på en arbetsplats skriver redaktörerna Hassel, 

Larsson och Nore (2011) i ”Hållbar utveckling- från risk till värde”. Av den anledningen är 

det betydelsefullt att det är gemensamma värden i organisationen som styr och betonas inte 

där naturens värden så kommer inte dessa värden att vara vägledande i beslut och hur 

människor agerar i företaget. Vidare skriver författarna att värdepåverkan kan skapa en norm 

som exempelvis om naturen är hotad så utvecklas det norm för hur vi bör eller inte bör agera 

och bryter vi mot den så möts detta av antingen ogillande eller bestraffning från samhällets 

sida.  Detta indikerar på att människor har flockbeteende vilket innebär att vi agerar gärna 

likadant som exempel kan anges investerare som följer varandra och att vid olika beslut 

agerar på samma kunskap och oberoende av varandra använder samma information samt 

tenderar att köpa samma aktier (Hassel, Larsson & Nore 2011). Om många i finansbranschen 

visar på sitt ansvarstagande samt tar starkt avstånd från det som förstör naturen och från 

organisationer som handlar omoraliskt kan detta sprida sig och medföra att intresset för dessa 

aspekter ökar och blir viktiga eller avgörande faktorer vid val av investering och för andra 

intressenter enligt författarna. Tvingande regler är sådana som måste följas och består av lagar 

och förordningar som exempelvis att vi måste betala skatt samt upprätthålls av 

sanktionssystem som bestraffar regelbrott(Scott 2001). Ett annat exempel kan vara ISO 

certifiering(Grafström, Göthberg & Windell 2008). Scott anser också vad gäller olika 

fenomen eller idéer att ju mer institutionaliserade dessa blir desto mer stöds de av självklara 

normer. 

 

I grunden handlar teorin om hur regler styr aktörers handlande och hur aktörerna i sin tur både 

skapar reglerna och blir definierade av desamma. Sedan är ju aktörernas tolkning av reglerna 

det som blir avgörande för hur verkligheten och omgivningen konstrueras men aktörerna både 

skapar och handlar utifrån den omvärld de upplever och tolkar själva. Enligt Scott försöker 

organisationer agera strategiskt och utifrån sina tolkningar leva upp till förväntningar samt 
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gynna sina privata samt professionella intressen (Scott 2001). Institutionalisering innebär 

också att handling med tiden blir alltmer standardiserad för att reducera osäkerhet därmed 

förenklar den tillvaron. Rovik (2008) skriver att de koncept och idèer som kommer från 

institutionella omgivningar kallas för ” institutionalized elements” därför att genom att dessa 

symboler för framsteg och rationalitet blir dessa institutionaliserade genom att de tas för givna 

som de rätta och effektiva att leda och organisera därmed kommer allt fler organisationer att 

ta till sig samma koncept (Rovik 2008). Enligt Rovik formulerades själva insikten om att 

organisationer inte kan överleva enbart genom att vara effektivitetsinriktade av Parsons 1956. 

Företagen och organisationer måste också bli accepterade och söka legitimitet från 

omgivningen skriver författaren vidare. Insikten om att organisationer för att kunna bli 

accepterade måste på ett övertygande sätt visa på att de lever upp till de fundamentala 

samhällsnormer men även kunna visa på förnyelser och framsteg utvecklades av forskarna 

Meyer och Rowan i slutet på 70- talet. Organisationer är dock komplexa och olika delar i en 

organisation kan vara beroende av legitimitet från vissa externa grupper exempelvis media, 

banker, intellektuella och av den anledningen behöver företagen förstå sig på de skiftande 

recepten när det handlar om de legitima procedurer och strukturer som tas för givna och vilka 

företagen mer eller mindre känner press på att adoptera. Den globala konkurrensen är en 

viktig och bidragande faktor till att jakten på efterfrågan vad gäller de bästa recepten, 

lösningarna drivits upp ytterligare(Rovik 2008). Författarna Sahlin-Andersson och Wedlin 

(2008) beskriver det så att företag, som försöker likna eller också imitera varandra medvetet 

och ibland omedvetet, vill visa på ett korrekt beteende vilket innebär stöd vid hanteringen av 

risker med avseende på missförståelse av förväntningar eller normer och för att i sin 

förlängning behålla legitimitet.  

 

Det att organisationer tenderar att bli lika på ytan innebär inte nödvändigtvist att deras 

innehåll är lika menar dock Jutterström och Norberg (2011). Författarna gör gällande att CSR 

i likhet med andra managementidéer skapar hos organisationer en känsla av anpassningstryck 

från omgivningen helt oavsett hur bra idén passar den egna verksamheten och som också kan 

vara mer eller mindre relevant för vissa verksamheter. Den verksamhetsanpassade CSR 

handlar först och främst om operationalisering av företagsansvar. Exempel på detta kan vara 

att företagen försöker att anpassa sina underleverantörer som arbetar i produktionskedjan i 

Kina eller andra asiatiska låglöneländer(Jutterström & Norberg 2011).  

 

 

3.4 Kommunikation 

 

Redovisningsinformationen däribland företagens ansvarstagande är ett sätt att kommunicera 

med samhället och intressenter. Genom att lämna ut utförlig information både dåliga som bra 

nyheter kan företag och organisationer vinna förtroende och skapa tillit därmed kan en bra 

kommunikation utvecklas varigenom företagets överlevnad säkras. Idag strävar företagen 

också efter att på olika sätt få reda på hur samhällets förväntningar ändras eller omvärderas 

med tiden i takt med samhällsklimatet och anpassningen till de internationella kraven och 

globala trender. Tidigare studier av bland andra Skinner(1994) samt Langberg med 

Sivaramakrishnan (2008),som fördjupat sig i hur företagen kommunicerar med avseende på 

den frivilligt lämnade informationen och förvaltningsberättelsen, visar på att intressenter har 

en större benägenhet att ta till sig och lita på de företag som går ut även med de mindre bra 

nyheter eller när företagen försöker vara proaktiva om de upptäcker att de inte handlat helt i 

linje med förväntningarna och kommunicera istället för att undvika att ge ut negativ 
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information och intressenterna får plötsligt reda på det på ett annat sätt som exempelvis via 

media. 

 

Kommunikation kommer från latinska ordet communicare och betyder ömsesidigt utbyte eller 

överföring av information där information står för tankar, budskap, känslor, fakta och 

värderingar. För att kommunikationen ska fungera bör den vara dubbelriktad, det vill säga att 

det finns interaktion mellan vad avsändaren sänder för budskap till mottagaren och hur 

mottagaren uppfattar och tolkar informationen. En sådan kommunikation till skillnad från en 

enkelriktad ger avsändaren respons för hur mottagaren uppfattat budskapet och möjlighet att 

korrigera och komplettera om informationen inte nått fram. Kommunikation är ett samspel av 

olika kanaler där det sammanställda resultatet är det som är av betydelse. Idag finns det allt 

fler kanaler och forum där informationsflödet är stort och rör sig snabbt vilket skapar både 

möjligheter för företag men också utmaningar. Varje kultur har sedan egna koder, 

konventioner, mimik, gester och reklam och därför är det viktigt att kunna identifiera den kod 

som sändaren använder(Nilsson & Waldemarson 2007). I kommunikationen är det inte helt 

ovanligt att vi stöter på olika slags problem, oklarheter och konflikter. För att kunna lösa det 

är det då viktigt att se sin egen roll i detta samt ha som förutsättning att bemöta detta med 

öppen kommunikation som är probleminriktad, tillitsfull och visar på möjligheter till skillnad 

från en sluten kommunikation där kommunikationen blir snarare oklar, hopplös och negativ. 

Klargörande där vi specificerar och konkretiserar innebörden i budskapen är ett fungerande 

redskap i kommunikationen gör Nilsson & Waldemarson gällande i boken ”Kommunikation, 

samspel mellan människor”. I boken ”Information och kommunikation” påtalar Hård af 

Segerstad (1985) hur människans förmåga att samla och bearbeta data och information om sin 

omvärld samt att kommunicera med andra är av stor vikt för möjlighet att lösa de teoretiska 

som praktiska svårigheter som livet bjuder på(Hård af Segerstad 1985). 

 

Larsson (2001) beskriver i sin bok de olika budskapsstrategier som han kategoriserar i 

rationell, känslomässig där målgruppens motivation anses hög samt repetitiv, och social 

strategi där målgruppens motivation anses vara låg. Han anser att när organisationer 

kommunicerar med varandra använder de sig av den rationella strategin medan vid 

kommunikationen med konsumenter och marknadsföring utnyttjas den känslomässiga 

strategin. Den känslomässiga och sociala strategin används sedan också ofta av 

idéorganisationer när dessa söker stöd från andra organisationer. Vid olika typer av 

annonsering används den repetitiva strategin där budskapet och utformningen ska vara 

enhetlig. Författaren skriver vidare att det är den sociala strategin som fått större plats idag där 

exempelvis tillhörande en viss grupp förknippas med vissa produkter (Larsson 2001). 

Budskapen fyller också olika funktioner, menar Larsson. Där skiljer författaren på den 

individuella funktionen där budskapet sänds för att uppnå personliga mål, men för att dessa 

ska fungera i förhållande till andra krävs en relationell funktion. Sedan finns det enligt 

Larsson en instrumentell funktion som budskapet uppfyller som ett instrument för 

organisationen i utförandet av olika uppgifter. De sistnämnda är den kontextuella och den 

strukturella funktionen med vilka menas att budskapet bidrar till att skapa struktur med 

normer, regelbundna mönster samt system i organisationen och i dess omvärld. Larsson 

beskriver det som att alla funktioner samverkar men att ett meddelande kan men behöver inte 

uppfylla de alla (Larsson 2001). 

 

 Claude Shannon och Warren Weaver undersökte på 40-talet varför det fanns brister i 

kommunikationen mellan olika enheter inom det militära. Forskarna kom då fram till att 

budskapet går förlorat enbart på grund av den mänskliga faktorn där det saknades 

gemensamma koder samt att alltför svårbegriplig information inte når fram då mottagaren av 
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en sådan information har svårt med avkodningen av det sända meddelandet. Habermas 

beskriver det som att i det kommunikativa vardags praxis måste dels kognitiva tolkningar dels 

moraliska förväntningar samt uttryck och värderingar genomtränga fullständigt 

varandra(Habermas 1996). Vidare menar författaren att själva förståelseprocessen kräver en 

kulturell tradition fullt ut och på full bredd och kan inte enbart vila på någon 

överenskommelse mellan vad vetenskap eller teknik säger utan faktiskt grundas på en 

förståelse om inbördes påverkan och därmed baseras på giltighetsanspråk. En invand praxis 

bygger på vissa grunder som vi behöver ta ställning till och omvärdera för ett 

förståelseorienterat handlande enligt Habermas. För att uppnå förståelse måste följande tre 

giltighetsanspråk med sitt yttrande resas; att påståendet, utsagan är sann, att den normativa 

kontexten eller handlingen är legitim samt att talarens intention är sådan som den framställs. 

Habermas skriver också att det kommunikativa handlandet inbegriper två aspekter med 

tolkning av situationer för att uppnå samförstånd och genomförande av en handlingsplan. Det 

viktiga här är också i enlighet med författaren att gruppen strävar efter att nå förståelse så att 

de i samförstånd genomför planer i en gemensamt definierad situation och likaså eliminerar 

risken för missförstånd och för att handlingsplanen slår fel(Habermas 1996). 

 

Idag möter företag och organisationer större krav på öppenhet och transparens vad gäller 

redovisningen och kommunikationen med sina intressenter. För att svara på samhällets 

förväntningar har företagen jobbat mer mot att sprida information genom att berätta om sitt 

ansvarstagande och skapa en önskvärd bild av sitt företag. Enligt tidigare studier stöter företag 

och organisationer på utmaningar i fråga om engagemang och i att lära känna intressenter och 

andra aktörer på marknaden. Det viktiga för företagen är att skapa mervärde externt men även 

för företaget och förutsättningen är att företagen inte längre ser sig själv som isolerade enheter 

utan strävar i större grad efter att vidga gränserna och låta de vara rörliga vilket i sin tur kan 

inbjuda till dialog(Czarniawska 2005). Organisationer behöver också, enligt Czarniawska, 

skapa en kultur i företaget med motiverade anställda, tydlig kommunikation som är i balans 

internt och externt som dels visar företagets inriktning dels representerar företaget 

utåt(Czarniawska 2005). 

  

Kommunikationsstrategier beror sedan på hur företaget vill forma informationen och till vilka 

vänder sig företaget, vilka grupper av intressenter är det företaget vill ha en dialog med. En 

sådan strategi kan vara informationsspridning (Larsson 2001). Enligt Larsson finns det i 

organisationer intern och extern kommunikation som båda hör ihop ämnes och 

kunskapsmässigt samt inbegriper de formella bitarna exempelvis mål, policy, riktlinjer, som 

informella med rykten eller exempelvis informella mediekontakter (Larsson 2001). Idag finns 

all information om företags sociala engagemang på företags hemsidor för att interagera med 

intressenterna. EU-kommissionen har gått ut med rekommendationer vad gäller 

informationsspridning där betonas öppenhet, synlighet, trovärdighet samt förverkligande av 

det sociala ansvaret hos företagen. Företag ska enligt kommissionen visa på strategier, 

initiativ och resultat i detta avseende (Grafström, Göthberg & Windell 2008).  
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4  Empiri 
 

Kapitlet grundar sig på data inhämtade från företagens hemsidor där årsredovisningar varit 

vägledande men där företagen redovisade separata hållbarhetsredovisningar har vi också 

granskat och beskrivit dessa. I våra kriterier utgår vi från GRI organisationens riktlinjer för 

företags redovisning av hållbarhet och socialt ansvar. 

 

4.1 Hennes & Mauritz 

 

Hennes & Mauritz (H & M) första butik öppnades 1947 i Västerås och idag har H & M vuxit 

till att bli ett ledande globalt modeföretag. Företaget hade år 2004, 1200 stycken H & M 

butiker i 20 länder. H & M omsatte nästan 53 miljoner kronor, gjorde en vinst på 7 miljoner 

kronor och hade en bruttovinstmarginal på 53 %.  År 2014 hade företaget däremot 3511 

butiker på 55 olika marknader, men där ingår även varumärkena, Cheap Monday, Monki, & 

other stories, COS, och Weekday i koncernen. H & M:s omsättning 2014 uppgick till 151 500 

miljoner kronor, en vinst på nästan 20 000 miljoner kronor och hade en bruttovinstmarginal 

på 58,8% . 

 

H & M (2004) skriver i sin årsredovisning att de har ett stort socialt ansvar gentemot 

omvärlden eftersom de är ett stort internationellt företag. Företaget beskriver det så att de 

skapar goda relationer med samhället och omvärlden genom att ta ansvar för hur människan 

och miljön påverkas av deras arbete. En viktig strategisk fråga för H & M (2004) är CSR och 

att ta socialt ansvar ligger i linje med deras grundläggande värderingar. H & M:s vision 2014 

är att all H & M:s verksamhet ska drivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart. H & M ser hållbarhetsarbetet som ett långsiktigt åtagande och en 

integrerad del av affärsidén. I H & M:s Årsredovisning skriver de att deras separata 

hållbarhetsrapport är utformad efter GRI:s riktlinjer. 

 

Uppförandekod 

H & M:s uppförandekod Code of Conduct är de riktlinjer som kontrollerar att leverantörerna 

förbättrar arbetsförhållandena i fabrikerna. Uppförandekod bygger bland annat på FN:s 

barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. I båda 

årsredovisningarna redovisar H & M att de under inga omständigheter accepterar barnarbete, 

tvångsarbete eller diskriminering. H & M skriver både i årsredovisning 2004 och 2014 att 

uppförandekoden bygger bland annat på FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om 

arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. H & M:s uppförandekod innefattar 8 avsnitt: 1. 

Lagligt krav, 2. Barnarbete, 3. Säkerhet, 4. Arbetarnas rättigheter, 5. Arbetsmiljö i fabrikerna, 

6. Bostadsförhållande, 7. Miljö och 8. Inspektioner och efterlevnad. H & M hade 2004 drygt 

20 produktionskontor, där heltidsanställda Auditörer arbetar med att kontrollera att deras 

uppföljandekod följdes, de gjorde inspektioner, både oanmälda och allmänna. Företaget 

skriver i årsredovisning för 2014 att under 2013 gjorde H & M bland annat 3 121 

fabriksinspektioner och 11 549 intervjuer med fabriksarbetarna om deras arbetsförhållanden. 

 

Leverantörer 

H & M skriver både i årsredovisningen 2004 och 2014 att en grundläggande princip är att 

deras kläder tillverkas under goda arbetsförhållanden. H & M äger inga egna fabriker, utan de 

flesta fabriker är belagda i Asien.  H & M ställer därför höga krav på goda arbetsvillkor i de 
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fabrikerna deras produkter tillverkas. De beskriver i båda årsredovisningarna att de framförallt 

har en strävan efter att säkerhetsställa att leverantörerna respekterar människliga rättigheter 

och att fabrikernas anställda har goda arbetsförhållanden. Leverantörerna måste även följa 

landets lagar, ha god säkerhet, erbjuda minsta lagstadgade minimilöner, rimliga arbetstider, 

samt fackföreningsfrihet. I företagets årsredovisning för 2014 skriver H & M att de har 

metoder för att välja bästa möjliga leverantörer och fabriker. H & M hjälper likväl 

leverantörerna att bli bättre genom bland annat utbildning, stöd och samarbeten men de ställer 

också höga sociala och miljömässiga krav på leverantörerna. H & M (2014) berättar även att 

flera leverantörer lägger produktionen i fabriker som tillhör deras underleverantörer, vilket 

medför att H & M även gör inspektioner i dessa. Under 2014 arbetade över 100 personer med 

att se till att leverantörerna följer H & M:s krav på goda sociala förhållande. 

I båda årsredovisningarna skriver företaget, att för att de ska kunna försäkra sig om att 

leverantörerna uppfyller dessa miljömässiga och social krav kontrollerar de att leverantörerna 

lever upp till deras uppförandekod.  

 

Arbetsförhållanden och Mänskliga rättigheter 

H & M deltog 2004 i FN:s Global Compact och stöder dess tio principer, därmed vill de visa 

att de respekterar de mänskliga rättigheterna och är beredda att bidra till en uthållig utveckling 

inom de områden de kan påverka. H & M ingick under 2004 ett treårigt samarbetsavtal med 

UNICEF där H & M stödjer två av UNICEF:s program; dels ett som hjälper flickor i 25 

länder att få utbildning, dels ett program som handlar om att förebygga spridningen av 

hiv/aids i Kambodja. H & M bildade 2007 den oberoende, ideella och globala stiftelsen 

Conscious Foundation, som ska verka för långsiktig positiv förändring för människor och 

samhällen, med fokus på länder där H & M verkar. Genom att nå utanför H & M:s värdekedja 

kompletterar stiftelsen H & M:s hållbarhetsarbete. I dag arbetar H & M Conscious Foundation 

med tre fokusområden, vilka har valts ut av H & M:s medarbetare och kunder: utbildning, rent 

vatten och att stärka kvinnor ekonomiskt och i arbete(H & M 2014). 

 

H & M skriver 2004 att en grundläggande princip är att deras kläder ska tillverkas under goda 

arbetsförhållanden, därför ställer H & M höga krav på goda arbetsvillkor och arbetar för en 

långsiktig förbättring av arbetsmiljön för de som tillverkar varorna. Företaget skriver att H & 

M:s verksamhet totalt bidrar till över en miljon arbetstillfällen, inte minst för kvinnor, och till 

stor del i textilindustrin i Asien, där många av företagets inköpsmarknader finns. H & M 

skriver i årsredovisningen för 2014 att de vill att människor ska få en lön som går att leva på 

och använder sin storlek, inflyttande och engagemang för att driva mot bättre 

arbetsförhållande och högre löner för arbetare i textilbranschen. För att diskutera 

arbetsmarknadsvillkoren inom textilindustrin, samt uppmuntra till årliga lönehöjningar i 

Bangladesh och Kambodja besökte H & M:s VD Karl-Johan Persson respektives länder under 

2012 och 2013. H & M införde efter dessa besök en ny plan för arbetet med lönefrågan. 

Företaget (2013) anser att arbetstillfällena hos dessa exporterande klädtillverkare blir för 

många länder början till en vidare industriell utveckling, med ökad produktivitet och högre 

löner. Arbetstillfällen hjälper även till att lyfta människor och nationer ur fattigdom. Den 

fortsatta närvaron av långsiktiga, ansvarsfulla inköpare är därför viktig för ländernas framtid 

enligt redovisningsinformationen. 

 

Samhället och dess miljö 

Enligt H & M (2004) verkar de som direkt köpare och säljare på ett stort antal marknader och 

bidrar på det sättet till handel mellan länder. Internationell handel spelar en avgörande roll för 

länders utveckling eftersom det skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. I enlighet med 

årsredovisningen från 2014 är företaget ett globalt företag och arbetsplats för över 116 000 
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människor och dess långsiktiga expansion bidrar till utveckling av länder och välfärd. 

Hållbarhet är en integrerad del av H & M:s verksamhet, vilket innefattar bland annat frågor 

som rör miljö, etik och mänskliga rättigheter. H & M skriver att de hade sex miljömål 2004, 

som anger den långsiktiga inriktningen på deras miljöarbete. Dessa mål tar upp: 

miljömedvetenhet, värna om miljön, värna om naturen, sunda produkter, hållbar 

resursanvändning, ren produktionskedja och gröna transporter. Företaget skriver i 

årsredovisningen för året 2004 att ständiga förbättringar är utmärkande för all verksamhet 

inom företaget.  I H & M:s miljöpolicy 2004 skrev företaget att deras kvalitetsbegrepp är att 

kunderna ska vara nöjda med såväl produkter och H & M som företag, de agerar därför 

ansvarsfullt gentemot samhället de verkar i. samarbetar med leverantörerna för att de ska 

bidra till en bättre social och miljömässig standard i fabrikerna där kläderna tillverkas. I 

årsredovisningen för 2004 skriver företaget att de satsade på att utbilda leverantörer och 

medarbetare om miljöeffektivare transporter, effektivare logistik, klädåtervinning, värna om 

naturen samt att de inte använde sig av kemikalier som kan skada naturen.  

 

H & M strävade under 2014 efter att ha en effektiv energianvändning och arbetar bland annat 

för att använda endast energi från förnybara källor. Under 2014 kom 27 procent av H & M:s 

elförbrukning från förnybara källor, en ökning från 18 procent 2013. Företaget arbetar likväl 

med att minska elförbrukningen och använda energi mer effektivt. Ökad energieffektivitet 

bidrar till minskad miljöpåverkan och god kostnadskontroll. Butikerna står för mer än 80 

procent av all den energi H & M använder i den egna verksamheten. Vatten spelar en stor roll 

i tillverkning och användning av kläder, vatten är likaså en begränsad naturresurs.  I ett 

treårigt samarbete med WWF har H & M analyserat vattenhanteringen längs plaggets hela 

livscykel, för att kunna utveckla en global strategi för deras vattenarbete, vilket är unikt i 

modebranschen. 

 

Intressenter 

Den viktigaste framgångsfaktorn för H & M 2004 var att kunderna uppskattade deras 

kollektioner. Med kunden i fokus skapade företaget kollektionerna, vilket innebar att de hela 

tiden frågade sig vilka deras kunder är, vilken stil kunderna har och vad kunderna är ute efter. 

I årsredovisningen för 2014 skrev företaget att de gör hållbart mode med bra kvalitet som är 

tillgängligt för människor världen över. Med passion för design, fokus på kvalitet och ett 

målinriktat hållbarhetsarbete strävar H & M hela tiden efter att ha det bästa kunderbjudandet 

på varje enskild marknad, och i detta ingår dessutom att erbjuda kunderna bästa pris. Med 

flera varumärken och koncept erbjuder H & M ett brett och varierat sortiment av inspirerande 

mode som ger kunderna möjlighet att utforska och utveckla sin personliga stil. Enligt H & M 

(2014) är detaljhandeln är en bransch i konstant utveckling, deras kunder söker ständigt nya 

intryck, och de arbetar hela tiden med att förhöja butiksupplevelsen för deras kunder. 

 

Mutor och korruption 

H & M skriver i årsredovisning 2014 att de har nolltolerans mot alla former av korruption, 

vilket är starkt kopplat till företagets värderingar, samt ligger i linje med H & M:s arbete med 

mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.  Denna förpliktelse stöds av H & M:s Code of 

Ethics. Regelbundet görs riskbedömningar gällande korruption för alla affärsenheter på 

företaget. H & M arbetar även aktivt med att förebygga, upptäcka och åtgärda överträdelser 

mot koden och tar också ansvar för att följa upp rapporterade incidenter grundligt. Företaget 

tillhandahåller också en whistleblowing-funktion för rapportering av eventuella överträdelser 

där man kan vara anonym. I årsredovisningen 2004 skriver de inget om sin syn på mutor och 

korruption men företaget skriver att de stöder Global Compact, vilket innefattar bekämpandet 

av korruption. 
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4.2 Clas Ohlson 

 

Clas Ohlson bildades i Insjön i Dalarna och enligt företaget är de en internationell 

detaljhandelskedja som expanderar med nya butiker och på nya marknader. I juni 2004 hade 

Clas Ohlson en omsättning på 2510 miljoner kronor och en bruttomarginal på 40,2 %, medan 

i juni 2014 hade de en omsättning på 6808 miljoner kronor och en bruttomarginal på 42,5 %. 

 

Uppförandekod 

Företaget hade 2003/2004 en policy med leverantörerna angående barnarbete. Clas Ohlson 

skriver att leverantörerna ska lämna garantier för att inte barn utnyttjas. Vid besök skall deras 

representanter uppmärksamma om leverantörerna uppfyller denna policy, vid misstanke om 

fel ska det påtalas och om brister fortfarandes finns efter det påtalas ska leverantören bytas ut. 

I årsredovisningen 2013 skriver Clas Ohlson att de lägger stort fokus på barnrättsfrågor, 

därför måste deras leverantörer skriva på en uppförandekod som är baserad på FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter, barnrättsprinciperna och ILO:s barnkonventioner. 

Företaget har under 2013 uppdaterat sin uppförandekod och skärpt kraven på deras 

leverantörer, dock står det inte vilka uppdateringar som gjorts.  

 

Leverantörer 

Clas Ohlson skriver i årsredovisningen 2003 att de ska ta hänsyn till miljön i hela 

verksamheten och att de tillämpar lagar och regler om miljökrav, därför arbetar de med att ha 

en kontinuerlig dialog om miljöfrågor med deras leverantörer. Företaget anser att 2013 har de 

en helt annan kontroll över sina leverantörer än för tio år sedan och genom långsiktighet 

säkerställer företaget att leverantörerna arbetar i linje med deras kvalitetskrav, värderingar, 

samt de miljömässiga och sociala förväntningarna. Clas Ohlson har även under 2013 utvecklat 

ett program för särskilt utvalda och betydelsefulla leverantörer som kallas Excellente 

programmet.  

 

 Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

I årsredovisningen 2003 nämner inte Clas Ohlson något om mänskliga rättigheter och 

arbetsförhållanden, förutom att de inte accepterar barnarbete. I årsredovisningen för 2013 

skriver företaget att de för snart tio år sedan fick kritik för deras bristande hållbarhetsarbete 

och att företaget numera jobbar stenhårt med hållbarhet i alla delar av deras värdekedja. I kina 

finns en stor del av Clas Ohlsons leverantörer, därför har de stärkt samarbetet med landet och 

stöder migrantarbetet och deras familjer. I kina utgör 80-90 procent av arbetskraften migranter 

från landsbygden och dessa människor åker ofta bara hem vid det kinesiska nyåret. Det som 

skapar stora problem för migranterna och deras barn, är att deras utbildning och sjukvård är 

knuten till hemort. Clas Ohlson och Rädda barnen har därför sedan 2012 ett samarbete för att 

kunna stöta migranterna och deras barn, skriver Clas Ohlsson. För att kunna ha bättre kontroll 

på arbetsförhållandena i fabrikerna skriver företaget att de har inköpskontor i Shanghai och 

Shenzhen. Enligt Clas Ohlson (2013) är hållbarhet en av hörnstenarna i deras affärsstrategi 

och en integrerad del av deras verksamhet, genom att betrakta verksamheten ur barnens 

perspektiv hjälper det företaget att fokusera på långsiktiga frågor. 

 

Samhället och dess miljö 

I enlighet med Clas Ohlsons årsredovisning 2003 ska företaget aktivt arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling för kommande generationer. Företaget skriver att de påverkar miljön 

bland annat genom transporter, miljöbelastandeämnen i produkter och energianvändningen i 

verksamheten. När det gäller deras övergripande miljömål har de fem områdena: transporter, 

produkter, förpackningar, trycksaker och energianvändning valts ut och deras ambition är att 
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varje år förbättra sig inom områdena jämfört med året innan. Clas Ohlson (2003) skriver att 

de 2002 fick ett hedersomnämnande i försäkringsbolaget Folksam årliga undersökning, de 

kom på tredje plats i kategorin årets klimatförbättrare. Motiveringen var bland annat att 47 

procent av deras tjänsteresor sker med tåg, 93 procent av transportarbetet görs med båt och 60 

procent av elen består av vattenkraft. Företaget skriver i årsredovisningen 2013 att de tidigare 

har haft bristfällande hållbarhetsarbete och att de har mycket kvar att göra men varje steg 

räknas. Företaget arbetar med att sortimentet ska bli mer hållbart, slit och släng inte är något 

för Clas Ohlson.  

 

Intressenter 

Clas Ohlson skriver i årsredovisningen för 2003/2004 att företaget har med hjälp av duktiga 

medarbetare och produkter med bra kvalité fått högt förtroende från kunderna, vilket i sin tur 

ger ett starkt varumärke. Att företaget är professionella och samtidigt bevarar enkelheten i 

organisationen gagnar våra kunder, medarbetare och aktieägare. Enligt årsredovisningen för 

2013/2014 måste företaget hela tiden utveckla, förstärka och förbättra deras erbjudande för att 

kunna erbjuda sina kunder det mest relevanta sortimentet. Under 2013 och 2014 var 

erbjudandet till kunden kärnan i deras affärsmodell. Med hjälp av Clas Ohlsons kunniga och 

serviceinriktade medarbetare skapar de långsiktigt och hållbar värde för deras kunder, 

leverantörer, medarbetare och övriga intressenter.  

 

Mutor och korruption 

Företaget redovisar varken i årsredovisning 2003 eller 2013 sin syn på mutor och korruption. 

 

 

4.3 KappAhl 

 

Företaget grundades 1953 av Per Olof Ahl i Göteborg och är idag en svensk, internationell 

klädkedja med bas i Mölndal. KappAhl har ca 400 butiker och 4000 anställda i Sverige, 

Norge, Finland och Polen samt ShopOnline. Affärsiden är ”Prisvärt mode för många 

människor” - kvinnor, män och barn samt riktar sig särskild till kvinnor mitt i livet. 2004 har 

koncernens sammanlagda försäljning varit 3860 Mkr och resultatet uppgick till 222,6 Mkr. 

Omsättningen för 2014 har varit 4743 Mkr och rörelseresultatet 272 Mkr.  Modekedjan 

utmärker sig som den första i världen att certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO 14011 

samt genom att 24 procent av sortimentet är miljömärkt. KappAhl har i sin 

hållbarhetsredovisning utgått från GRI riktlinjer och poängterar att integrationen av 

hållbarhetsarbetet har varit en strategi i allt företaget gjort. Företaget gör gällande att de ser på 

hållbarhet och lönsamhet som två sidor av samma mynt och har utarbetat ett hållbarhetslöfte 

för att varumärket inte bara förknippas med mode, design och kvalitet utan även med 

omtanke, ansvar och säkerhet. Enligt företaget är det regelbunden utvärdering och resultatet 

av det som säkerställer kontinuerliga förbättringar i hållbarhetsarbetet. 

 

Uppförandekod 

KappAhl redovisar 2004 att företaget är med i BSCI (Business Social Compliance Initiative) i 

samarbete med andra ledande Europeiska Detaljhandelsföretag som tillsammans utvecklat en 

gemensam uppförandekod och system för kontroll och uppföljning. I årsredovisningen för 

2013/2014 kombinerar företaget den finansiella informationen med hållbarhetsredovisningen 

som i sin tur utgår från GRI:s (Global Reporting Initiatives) riktlinjer för rapportering inom 

hållbarhetsområdet. I uppförandekoden finns det tydligt ställningstagande mot barnarbete och 

genom att skriva ramavtal med företaget förbinder sig leverantörer att följa den enligt 
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årsredovisningen. Löpande utvärderingar sker med frågor kopplade till uppförandekoden och 

miljön överlag skriver KappAhl vidare. Uppförandekoden omfattar även områden kring 

tvångsarbete, förenings- och organisationsfrihet, löner och arbetstider samt säkerheten på 

arbetsplatsen. Hänsyn tas till resursförbrukning av vatten, kemikalieanvändning av 

barnsäkerhet samt övergripande kvalitet i design- och inköpsprocessen (hållbart odlad 

bomull). Företaget beskriver i hållbarhetsredovisningen också att arbetet med 

uppförandekoden ses som dagligt arbete och består av fem delar såsom; Att identifiera 

avvikelser utifrån koden, att initiera förbättringsåtgärder, att övervaka och stödja 

förbättringsarbetet och att säkerställa produktionen. Under året har företaget gjort 229 

inspektioner och 254 uppföljningsbesök på leverantörers fabriker där dialog och kontroll av 

förbättringsarbete är av stor betydelse för KappAhl.  

 

Leverantörer 
Sitt arbete med socialt ansvar beskriver företaget genom att se till att förbättra förhållandena i 

produktionen med bland annat uppförandekod och med krav på leverantörer. KappAhl 

redovisar år 2004 att de har minskat transportsträckor för att spara på miljön och 

klimatpåverkan genom att plaggen oftast transporteras med tåg och genom sitt samarbete med 

Green Cargo som är kostnads- och miljöeffektiv logistik med hög leveransprecision. Vidare 

redovisar företaget att det genom tydligare krav kunnat uppnå en högre leveranssäkerhet. Det 

finns planer på att utbilda leverantörer i miljöfrågor. I sin års- respektive 

hållbarhetsredovisning för perioden september 2013 till augusti 2014 redovisar företaget att 

produktionen sker hos 230 leverantörer främst i Asien och Europa. Enligt KappAhl är det 

viktigt hur arbetsvillkoren är på deras leverantörers fabriker och detta ställer också höga krav 

vid valet av tillverkningsländer samt leverantörer. Arbetet med hållbarhetsfrågor sker därför 

genom hela produktionsprocessen för att skapa hög kvalitet, produktivitet samt så bra 

arbetsvillkor som möjligt. Företaget berättar vidare att genom tydliga krav och 

kunskapsspridning bidrar man till goda arbetsvillkor samt miljöeffektiva processer hos 

leverantörer. KappAhl redovisar att företaget har en produktionsmanual Test and 

Manufacturing Guide(TMG)som leverantörer förbinder sig att följa och som omfattar bland 

annat en lista över förbjudna kemikalier plaggen. Kraven i manualen följs upp löpande och 

under det aktuella året var det inom kemikalieområdet. 

 

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

Genom samarbetet med BSCI har företaget större möjligheter att påverka arbetsvillkor och 

miljön i tillverkningsländerna meddelar KappAhl i årsredovisningen för 2004. Företaget 

redovisar också att de jobbat med kompetensutveckling av chefer och personalutveckling 

samt sjukfrånvaron och miljön. Det har varit hög sjukfrånvaro sista året därför har företaget 

tillsammans med företagshälsovården dels jobbat på att få anställda snabbt tillbaka i arbetet 

dels proaktivt med hälsoprofiler, seminarier och friskvård. 

 

I sin hållbarhetsredovisning skriver KappAhl att företaget sedan 2013 startat samarbete kring 

Sustainable Water Resources som bygger på att kunskapsöverföring och ska pågå i två år 

samt omfattar under perioden 40-tal leverantörer i Indien. Målet med detta projekt enligt 

företaget är att bidra till renare vatten och mindre kemikalie- och energianvändning vilket i 

sin tur leder till bättre och tryggare arbetsmiljö genom färre smutsiga utsläpp. Resultatet har 

under perioden varit positiva och besparat 200 miljoner liter vatten och 200 ton kemikalier 

samt minskat kraftigt energianvändningen. Sedan 2013 är KappAhl med i organisationen 

”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” för att säkerställa god och säker 

arbetsmiljö redovisar företaget. Idag är 180 internationella företag och varumärken med 

informerar KappAhl vidare. I redovisningen beskriver företaget hur de från år 2010 sedan de 
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startat träningscenter för utsatta kvinnor i Bangladesh hjälper de till att bli självförsörjande i 

framtiden. I skolorna som drivs av leverantörer och andra intresseorganisationer erbjuds 

kvinnorna förutom utbildning även medicin och läkarvård vid behov. Företaget redovisar att 

samtliga som deltar i dessa program får jobb och en del jobbar som leverantörer idag. Under 

året har KappAhl också drivit ett flertal samarbetsprojekt och avtal för att skapa bättre miljö 

och säkrare arbetsvillkor i enlighet med uppförandekoden informerar företaget. Vidare, 

redovisar KappAhl har företaget utökat utbildningsinsatser inom bland annat försäljning och 

hållbarhet och fokuserat på ledarskapet och relationen samt dialogen mellan medarbetare och 

chef. KappAhl redovisar att de drivit proaktivt hållbarhetsarbete genom bland annat utökat 

stöd till Bris och jämförbara organisationer på försäljningsmarknaden. KappAhl redovisar att 

genom att företaget satsar på arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och med rättvis 

ersättning som är bra för fabriksarbetarna och för deras familjer gynnas samhället 

runtomkring vilket är positivt för företaget då det i sin förlängning leder till ökad stabilitet, 

produktivitet och kvalitet. Därför är det viktigt med inspektioner där eventuella avvikelser kan 

identifieras och åtgärdas samt övervakning genom uppföljningsbesök. 

 

Samhället och dess miljö 

Företaget redovisar 2004 att plaggen kvalitetssäkras genom att se till att de kemikalier och 

färgämnen som används är tillåtna och inte påverkar miljön negativt både ur kundperspektivet 

som på hälsan för dem som arbetar i tillverkningen samt genom omfattande tester och 

kontroller. EU-blomman samt Öko-Tex symboliserar hälso-respektive miljömärkta kläder och 

andelen var 14 procent av totala antalet plagg som var märkta år 2004. KappAhl redovisar för 

perioden 2013/2014 att vad gäller förbrukningen av vatten, råvaror, kemikalieanvändningen 

och barnsäkerheten i plaggen är viktiga hållbarhetsfrågor och företaget arbetar med hållbara 

lösningar. Över 98 procent av transporterna från tillverkningsländerna sker med båt för att 

skona miljön men också av kostnadsskäl skriver KappAhl. Hantering av 

hållbarhetsperspektivet sker även via materialval enligt företaget. Andelen hållbarhetsmärkta 

plagg har ökat under perioden från 18 till 19 procent. Företaget har minskat 

koldioxidutsläppen från transporter med 5 procent samt engagerat fler leverantörer i projekt 

för renare produktion. Våren 2014 startade KappAhl insamling av textilier för återvinning och 

återanvändning i några utvalda butiker och lanserade även en damkollektion i återvunnen 

polyester, redovisar företaget 2013/2014. Företaget skriver också att de är med i Textiles for 

Recycle Initiative, T4RI. I ramen för att driva proaktivt hållbarhetsarbete redovisar företaget 

att de utökat samarbetsprojekten för renare produktion och förbjudit PFC- impregnering i 

vattenavvisande produkter. Kraven vad gäller kemikalier följs i kontrollprogram NORisk där 

stickprovstester genomförs .Totalt godkändes under den aktuella perioden 98 procent enligt 

KappAhl. Företaget redovisar att de strävar efter integrerad hållbarhet i varje led i 

värdekedjan. Därmed är det viktigt med gemensamma riktlinjer för kemikalier och 

samarbetsprojekt kring exempelvis renare vatten, redovisar företaget. KappAhl skriver sedan 

att de är fullt medvetna om att inom textilindustrin är vattenförbrukningen samt föroreningen 

stor och att företaget ingått internationellt samarbete med Bangladesh Water Partnership for 

Cleaner Textile (PaCT) år 2013. Tack vare effektivare produktionsprocesser har 

vattenförbrukningen minskat med 1,6 miljoner kubikmeter samt utsläppen av växthusgaser 

med 3000 ton. 
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Intressenter 

KappAhl vänder sig i årsredovisningen för 2004 till sina kunder som är deras största 

intressenter. År 2013/2014 kombinerade KappAhl årsredovisningen med 

hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret (september-augusti). Företaget grundar sitt urval 

och innehållet på frågor och synpunkter som KappAhl fått genom dialog med intressenter. I 

redovisningen specificerar företaget sina intressenter som kunder, medarbetare, investerare 

samt leverantörer. Vidare poängteras det att strategin är att etablera fler ”kontaktytor” och 

stärka sina kundrelationer bland annat via digital kommunikation samt genom att integrera 

hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. KappAhl redovisar att synen på hållbarhetsansvar är 

en av de viktigaste faktorer som företaget förväntar sig kan leda till förändrade beteenden 

bland kunderna framöver vilket påverkar företaget. Hållbarhet kopplat till mode har blivit allt 

viktigare fråga för konsumenter och andra intressenter under senare år menar företaget.  Här 

är det viktigt med kompetenta medarbetare och leverantörer. Den tekniska utvecklingen kan 

bidra till effektivare kommunikation med kunderna och hållbar råvaruframtagning samt 

tillverkning skriver KappAhl vidare. Idag är tillgängligheten bättre för kunderna bland annat 

via e-handel men även butikerna anpassas till familjer med barnhörna, enligt företagets 

redovisning. Hållbarhetsstrategin med sina övergripande mål presenteras i sin helhet på 

KappAhl hemsida redovisas det. 

 

Mutor och korruption 

I årsredovisningen från 2004 ger inte företaget någon information om hur dem arbetar med 

frågor kring mutor och korruption. Perioden 2013/2014 meddelar KappAhl att leverantörerna 

förbinder sig att arbeta enligt krav på affärsetik och följa krav vad gäller korruption.  

 

4.4 Hemtex 

 

Hemtex grundades 1973 och är idag en av Nordens ledande detaljhandelskedja för 

hemtextilier med över 160 butiker samt på webben. Av butikerna är 138 ägda av Hemtex 

koncernen och 16 av franchiseföretag. Konceptet är hemtextil med hög kvalitet och unik 

design med form och funktion till ett bra pris. År 2004/2005 var försäljningen 590 Mkr och 

rörelseresultatet 51 Mkr. I Sverige ökade koncernens nettoomsättning med 36 procent till 

663,7 (488,89) Mkr under verksamhetsåret. Hemtex koncernens nettoomsättning år 2014 

uppgick till 1041, 4 Mkr totalt. Företaget redovisar att de lyckades under perioden vända på 

det negativa resultatet sedan 2008. Hemtex har också valt för femte gången att upprätta en 

separat hållbarhetsredovisning. Under 2013 har företaget fördjupat sitt samarbete med ICA 

Global Sourcing enligt redovisningen där samarbetet vad gäller att hitta arbetssätt och 

riktlinjer inom ramen för CSR har startats 2012. Företaget presenterar sin värdekedja där alla 

processer är inblandade i hållbarhetsarbetet; design, inköp och val av material-produktion-

transport-butik och försäljning-användning-återvinning. 

 

Uppförandekod 

I årsredovisningen för 2004/2005 skriver Hemtex att företaget inte äger några fabriker och 

därför inte heller har direkt kontroll över produktionen men genom att företaget på senare år 

medvetet valt att i större utsträckning göra inköpen av textilier och andra produkter direkt från 

fabrik har Hemtex större möjlighet att påverka fabrikerna. Det finns riktlinjer för leverantörer, 

redovisar företaget, i form av Uppförandekod(Code of Conduct). Uppförandekoden bygger på 

bland annat FN:s barnkonvention och konventioner för arbetsmarknads frågor angående 

arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Uppförandekoden tar även upp frågor kring 

diskriminering, barnarbete, arbetstid, lön, arbetsförhållanden och rätten att bilda och vara med 
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i fackföreningar, redovisar Hemtex i årsredovisningen för 2004/2005. Vidare förklarar 

Hemtex att Uppförandekoden visar på att produkterna är tillverkade under goda 

arbetsförhållanden och att det sker en uppföljning och kontroll av kodens efterlevnad med 

jämna mellanrum därmed byggs detta arbete stegvist. Hemtex redovisar också att företaget 

vad gäller inköp prioriterat för att bygga upp kompetensen och i större utsträckning handla 

från tillverkarna vilket i sin förlängning innebär att inköpspriserna kan sänkas och 

kvalitetskontrollen ökas. Dessutom kan företaget då följa upp Hemtex uppförandekod som 

leverantörerna förbinder sig att uppfylla genom skriftligt avtal. Det är uppförandekoden som 

styr valet av underleverantör enligt Hemtex. Under 2014 har företaget enligt årsredovisningen 

utökat kontrollen av leverantörernas säkerhetsrutiner. Totalt har 80 inspektioner gjorts under 

perioden för att försäkra sig om att Hemtex uppförandekod följs. I den separata 

hållbarhetsredovisningen förklarar företaget att Hemtex uppförandekoden bygger på 

nationella lagar och FN:s konventioner samt normer inom branschen. Detta innefattar sedan 

de mänskliga rättigheterna med förbud mot barnarbete eller tvångsarbete, förbud mot 

diskriminering samt anställdas rättigheter gällande fackligt engagemang, reglering vad gäller 

löner och ersättningar samt säkerhet och hälsofrågor. Vidare krav på att regler och lagar följs 

samt miljöarbete med korrekt hantering av avfall, kemikaliehantering och vattenrening enligt 

Hemtex uppförandekod 2014. Kraven följs upp sedan vid inspektioner och eventuella åtgärder 

rapporteras i åtgärdsplanen skriver Hemtex. Företaget meddelar att de under 2014 fokuserat 

på att utveckla samarbetet kring rutiner för uppförandekoden sedan det påbörjade samarbetet 

med ICA Global Sourcing år 2013 och de sociala inspektionerna som då påbörjats. 

 

Leverantörer 

Hemtex redovisar 2004/2005 att företaget har ca 150 leverantörer i 30-tal länder och genom 

Hemtex Quality Control Manual upprättas skriftligt avtal, inköpsorder och kvalitetsstyrning 

med varje leverantör. Där regleras inte bara regler kring leverans, produktegenskaper eller 

betalningssätt utan även förbinder sig leverantörerna att följa Hemtex Uppförandekoden.  

 

Under 2014 har antalet leverantörar minskat till följd av Hemtex arbete med att hitta synergier 

och säkra leverantörer samt 95 procent av det totala inköpsvärdet är gjort från direkt-

leverantörer. Inspektioner har gjorts hos leverantörer som tillverkat Hemtex varumärke (93 

procent av totala inköpsvärdet)och fokus ligger på de leverantörer vars produktion ligger i 

riskområden redovisar företaget. Hemtex arbetar ständigt med att leverantörer uppnår samma 

arbetsvillkor och de miljökrav som vi har i Sverige skriver företaget i redovisningen 2014. 

Exempelvis har arbetet med säkerheten på fabriker i Bangladesh, Accord on Fire and Safety 

Building in Bangladesh, startats under 2013/2014. Även arbetet med att främja bättre 

konventionellt odlad bomull fortsatte under 2014 genom att Hemtex är med i Better Cotton 

Initiative och stöttar bönder som odlar bomull där åtgången på vatten och kemikalier är lägre 

enligt redovisningen. Företaget har under året ökat inköpet från dessa bönder skriver Hemtex. 

Hemtex redovisar också att de ställer krav på att alla leverantörer följer miljölagstiftningen 

som gäller i landet samt att få fullständig information angående underleverantörer som 

används i olika produktionsled. För att få bättre kontroll över produktionen anlitar Hemtex 

leverantörer som har så få underleverantörer som möjligt. Relationerna med leverantörer 

bygger på helt insyn i hur produkterna tillverkas meddelar Hemtex vidare. 2014 redovisar 

företaget att de har leverantörer i 15 länder där de flesta kommer från Asien och Europa och 

att leverantörerna kan skilja sig från stora med flera tusen anställda till små med ett fåtal 

anställda som arbetar på fabriken. Via samarbetet med IGS som utför de sociala 

inspektionerna hos Hemtex leverantörer finns det ett arbetslag som arbetar heltid med att följa 

upp, utveckla och utbilda leverantörerna med avseende på Hemtex uppförandekoden. 
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Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

Medarbetarna är den viktigaste tillgången för företaget vad gäller kontakter med kunderna och 

arbete med butikerna redovisar Hemtex 2004/2005. Kunskapsöverföring mellan medarbetare 

och kompetensutveckling är central och täcker många områden eftersom verksamheten är så 

bred enligt Hemtex årsredovisning. Vidare redovisar företaget sina riktlinjer för 

personalpolitik och skriver att medarbetare ska i företaget känna arbetsglädje och delaktighet 

vilket är målet och ständigt pågående arbete. Medarbetarsamtal erbjuds minst en gång om året 

enligt Hemtex redovisning av personalpolitik. Inom ramarna för effektiv butiksdrift ryms   

Hemtex miljöarbete som enligt företaget förbättrats under perioden som redovisas samt 

rutiner kring det implementerats under våren 2005. Personalen har också genomgått 

miljöutbildningar. När det gäller policy för mänskliga rättigheter inryms dessa i Hemtex 

Uppförandekoden för perioden 2004/2005. 

 

I hållbarhetsredovisningen för 2014 specificeras hur företaget förhåller sig till frågor kring 

mänskliga rättigheter genom uppförandekoden samt sin strävan efter att arbetsförhållandena 

ska vara goda inom hela processen enligt redovisningen. Hemtex redovisar också att det finns 

en strävan efter att vara hållbar arbetsgivare där personal stannar länge inom företaget och av 

den anledningen arbetar företaget aktivt med arbetsmiljöarbetet där under 2014 satsades på så 

kallade friskvårdsinspiratörer för att sporra medarbetarna till sundare liv. Genom 

arbetsmiljöronder som genomförs varje år och vid behov görs det handlingsplaner som ska 

följas upp och åtgärdas kan sjukfrånvaron minskas. I år har frånvaron legat på samma procent 

som förra året det vill säga på ca 5 procent av det totala. Hemtex redovisar sedan att de för 

fjärde året också genomfört medarbetarundersökning med bland annat den fysiska och 

psykiska miljön och att resultaten har varit höga. Hälsa och friskvård är viktigt och personalen 

kan använda friskvårdsbidrag enligt Hemtex. Vidare finns det säkerhet i butikerna samt risk 

och krishantering som ingår i arbetsmiljön där riskanalyser och kontinuitetsplaner genomförs 

skriver företaget. Hantering och registrering av kemikalier kontrolleras regelbundet på 

fabrikerna likaså om det finns arbetsbostäder och matsal på området för att säkerställa att 

minimi standard följs. Vid inspektioner kontrolleras också dokumentationen som lönelistor, 

anställdas id-kort. Hemtex redovisar också att företaget stödjer SOS Barnbyar i Bangladesh 

där en stor del av produkter tillverkas idag. Företaget har skänkt pengar och arbetar med att 

hjälpa genom dels samtalsstöd och ekonomisk stöttning men även i form av att familjerna få 

stöd för att bli självförsörjande och genom ”mamman i byn” ge föräldralösa barn en ”ny 

mamma”. Under året har arbetet med att hjälpa familjer och barn i Bangladesh också varit 

projektet med olika familjestödjande program som exempelvis yrkesutbildningar eller hjälp 

med mikrolån redovisar Hemtex 2014. Företaget har också ett pågående projekt i Indien sedan 

2012 tillsammans med Cotton Connect som utbildar bönder i hur odlingen kan effektiviseras 

och förbättras vad gäller miljön. Tanken är sedan redovisar Hemtex att leverantörerna ska 

köpa bomull från dessa bönder. 

 

Samhället och dess miljö 

Inom verksamheten är det transporter och tillverkning som påverkar miljön mest enligt 

Hemtex redovisning 2004/2005 och där arbetar företaget med att minska användningen av 

kemikalier vid tillverkning och använda miljövänliga material och förpackningar. Inom 

logistiken har Hemtex valt att anlita de leverantörer som är ledande inom miljömässigt 

hållbara transporter och logistiklösningar (enligt ISO 14001) skriver företaget. 

 

I hållbarhetsredovisningen 2014 redovisar Hemtex att det ställer krav genom 

uppförandekoden på att minska riskerna för fabriksarbetarnas hälsa vid kemikaliehanteringen 

och även för att undvika att kemikalier och avfall rinner ut i grundvatten eller vattendrag. 
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Genom ett gemensamt projekt (STWI) i branschen, enligt Hemtex, och samarbete med 30-tal 

företag strävar företaget efter att uppnå hållbar vattenanvändning vad gäller läder-och 

textiltillverkning och utbilda och ställa krav på leverantörerna. Hemtex beskriver också att 

klimatpåverkan har med transporter att göra samt hur företaget började år 2008 mäta 

koldioxidutsläppen orsakade av transporter och därmed bestämt sig för att endast i 

undantagsfall använda sig av flyg och ställa krav på såväl distributörer som transportsättet.  

 

Under 2014 har Hemtex genomfört mer än 1500 kemikalietester för att kontrollera att 

produkterna lever upp till kraven som ställs av företaget. Hemtex meddelar vidare att 

företaget är med sedan flera år tillbaka med i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF som är en 

kemikalieplattform för expertis och uppdateringar om nya regler och lagar på området skriver 

Hemtex. Enligt redovisningen kan utläsas att Hemtex är Öko-Tex certifierade vilket innebär 

att produkterna har genomgått tester och kontroller av alla beståndsdelar samt arbetar med 

flertalet leverantörer som erbjuder certifierade produkter. Under det redovisade året har flera 

produkter som handdukar, påslakanset, dukar och gardiner som är certifierade erbjudits i 

butikerna. Tillsynen av Kemikalieinspektionen som gjordes under året 2014, redovisar 

Hemtex, visade inte några avvikelser eller anmärkningar. Hemtex redovisar att transporterna 

som tidigare nästan uteslutande skickades med tåg har dock ökat något som resultat av ökad 

e-handel däremot arbetar man med fyllnadsgraden i containrarna för att minska utsläppen per 

produkt och skona miljön. Företaget redovisar också att produkterna ska vara säkra, av god 

kvalitet, inte innehålla några farliga kemikalier och produceras med tanke på djurens 

rättigheter. Där gör Hemtex gällande att företaget tillämpar noll tolerans mot oetisk 

djurhållning därför utgör det en viktig del i hållbarhetsarbetet med producenter och 

leverantörer. Företaget utför sedan så kallade tredje parts kontroller för att försäkra sig om att 

kraven följs på fabriker vad gäller exempelvis dun och fjädrar som inte får plockas från djur 

som far illa. Även för andra animaliska material ska det finnas tydliga regler och 

förhållningssätt och därför har företaget utvecklat under året sin produktpolicy samt varit 

aktiva i en arbetsgrupp som leds av Svensk Handel redovisar Hemtex.  

 

Intressenter 

Hemtex beskriver sina intressenter som kunden och redovisar för perioden 2004-2005 att det 

har varit viktigt att butiker på ett tydligt sätt kommunicerar företagets kärnvärden såsom 

kunskap, service, marknadsledande, prisvärde, heltäckande i tiden eftersom detta stärker och 

vårdar varumärket. Det är kundfokus och gemensamt uppträdande som är målet för företaget 

vad gäller intressenter under perioden enligt Hemtex redovisning. Butikerna är det viktigaste 

kommunikationsmediet med intressenterna och företaget har satsat mycket på att alla butiker 

följer en gemensam plan så att kunderna kan känna igen sig och få samma upplevelse oavsett 

vilken butik de besöker redovisar företaget 2004/2005. Under året 2005 förstärktes butiks 

kommunikations funktion med regionkommunikatörer som ansvarar för att varje butik har 

kompetensen som krävs för att varorna exponeras effektivt och inspirerande i butikerna 

skriver företaget vidare. 

 

Hemtex redovisar 2014 att hållbarhetsredovisningen vänder sig till intressenter som företaget 

definierar som kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och investerare och syftar främst till 

att öka förståelsen och kunskapen om hur företaget arbetar kring miljö, etik, kvalitet, socialt 

ansvar och sina medarbetare. Under året har Hemtex enligt redovisningen startat textil 

återvinning för att ta hand om miljön och kunderna ha kunnat lämna textilierna samt få 

information om arbetet med miljön. Företaget redovisar vidare att dialogen med kunderna 

såväl i butikerna samt via sociala medier såsom Hemtex Istagram eller Studio Hemtex 

(Hemtex kundklubb) är viktiga kanaler för att synliggöra information om miljöarbetet och 



 

 - 28 - 

företaget överlag. Utvärdering av bemötandet ute i butikerna sker med hjälp av ”Mystery 

Shoppers” som besöker butikerna och observerar hur det ser ut i butikerna med hänsyn till just 

bemötandet, intrycket av själva butiken samt kassan redovisar företaget för året. Under 2014 

har varje butik haft fyra besök och Hemtex redovisar att resultaten visar på förbättringar från 

första till sista mätningen. Vidare har Hemtex genomfört kundundersökningar vad gäller 

sortimentet, marknadsföring och bemötandet i butikerna redovisas det. Även vad gäller 

butikernas utformning och inredning ska det tas hänsyn till miljöaspekter och hållberhet 

skriver Hemtex. Därmed väljs byggmaterial och inredning med tanke på att det ska påverka 

miljön i så liten utsträckning som möjligt. Better Cotton Initiative (BCI) startades av flertal 

intressenter från producenter till återförsäljare inom textilbranschen i syfte att göra den 

konventionella bomullsodlingen så miljövänlig och effektiv som möjligt genom att 

konstbevattningen samt användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel sker på mer 

effektivt sätt där förbrukningen minskar redovisar företaget. Dialog med kunden är viktig 

poängterar Hemtex och exempelvis genom information sin om textila återvinning publiceras 

för att kunderna ska få bättre kunskap och inblick i möjligheten till återvinning. 

 

Mutor och korruption 

I årsredovisningen för 2004/2005 redovisar inte Hemtex några riktlinjer för hanteringen av 

mutor och korruption. I hållbarhetsredovisningen år 2014 har Hemtex etikpolicy som 

inbegriper till viss del de bitarna. Här tas upp bland annat hur medarbetare ska förhålla sig till 

gåvor, presenter, varuprover, resor eller liknande samt hur affärsrelationerna ska se ut och 

även relationer till konkurrenter. Hemtex redovisar också att även leverantörerna skriver på att 

följa det avtalet förutom uppförandekoden.   
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5 Analys och tolkning av Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi att koppla ihop företags redovisningar av socialt ansvar där vi gör 

en jämförelse mellan åren inom samma företag med den forskning och teorier som finns om 

ämnet. Vi kommer härmed att göra en analys utifrån den beskrivna empirin samt teorikapitlet. 

5.1 Socialt ansvar 

 

Företag verkar i en institutionell miljö som är omgiven av olika aktörer som skapar och med 

tiden redigerar normer. CSR eller företags sociala ansvar har uppkommit i takt med insikten 

om att företagen verkar i större sammanhang som för med sig långsiktiga konsekvenser vad 

gäller människor och miljön skriver Grafström, Göthberg & Windell (2008) samt Jutterström 

& Norberg (2011). Enligt Schwartz & Saiia (2012) samt Sterner (2012) tar företaget 

miljömässigt ansvar om verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den inte påverkar vår 

planet och naturresurser på ett negativt sätt. 

 

Många företag väljer att integrera sitt ansvarstagande i årsredovisningen, enligt Grafström, 

Göthberg & Windell (2008), för att påvisa att detta utgör en naturlig del i organisationen dock 

har det på senare år blivit vanligare att separat redovisa socialt ansvar i form av 

hållbarhetsredovisning som kan synliggöra samt tydliggöra företags aktiviteter med tanke på 

de sociala och miljömässiga aspekterna menar författarna. De ramverk som företag använder 

sig av är Global Reporting Initiative (GRI) där företagen kan också med hjälp av olika 

indikatorer kartlägga vilka frågor företaget kan arbeta med enligt Berggren(2010). 

Barkemeyer, Preuss och Lee (2015) skriver att företagen behöver anpassa sina rapporter efter 

egenskaper hos sin verksamhet men även ta hänsyn till behov hos sina intressenter. KappAhl 

redovisar 2004 att de tillsammans med BSCI(Business Social Compliance Initiativ) utvecklat 

en gemensam uppförande kod som baseras på FN:s mänskliga rättigheter samt konventioner 

för arbetsmarknads frågor angående arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Likaså har 

Hemtex redovisat att de är med i samarbetet och är noga med att deras uppförandekod följs av 

leverantörer. Vidare har företaget genom Hemtex Quality Control Manual upprättats skriftligt 

avtal, inköpsorder och kvalitetsstyrning med varje leverantör. I sin hållbarhetsredovisning. 

2014 redovisar Hemtex att företaget utökat kontroller vad gäller leverantörers 

säkerhetsrutiner. KappAhl och H & M skriver att deras hållbarhetsredovisning 2014 grundar 

sig på GRI:s riktlinjer. Hemtex och H&M redovisar 2014 att företagen ser på 

hållbarhetsarbetet och sitt sociala ansvar som ett viktigt strategiskt arbete som ska omfatta 

hela företaget. KappAhl, Clas Ohlson & H &M tar upp i sin redovisning för 

2013/2014respetive 2014 att företaget gör kontinuerliga inspektioner och uppföljningsbesök 

för att försäkra sig om att uppförandekoden följs av producenter och leverantörer. KappAhl 

redovisar 2014 att företaget har en produktionsmanual Test and Manufacturing Guide (TMG) 

som leverantörer förbinder sig att följa och som omfattar en lista över förbjudna kemikalier. 

Vidare redovisar företaget att de är med i Textiles for Recycle Initiative, T4RI. 

5.2 Legitimitetsteori 

 

Att ett företag ska uppfattas som legitimt krävs det att företaget arbetar och strävar efter de 

normer och gränser som finns i samhället de verkar inom. När allmänheten kräver mer av 

företaget än de kan åstadkomma leder till att företaget måste starta en process för att bli 
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legitima igen, för utan legitimitet från samhället kan en organisation inte överleva. Legitimitet 

är något ett företag kan manipulera genom särredovisningar och relaterade strategier (Deegan 

och Unerman 2011). H & M anklagades under början av 2000-talet för att de anlitade fabriker 

som inte följde mänskliga rättigheter. H & M är det enda av företagen som hade en rubrik 

med socialt ansvar i årsredovisningen för 2004. Clas Ohlson informerar i årsredovisningen för 

2003/2014 att företaget fick kritik för tio år sedan för deras bristfälliga hållbarhetsarbete och 

nuförtiden är det en del i hela deras verksamhet. 

 

Förespråkare av legitimitetsteorin hävdar att om företaget fullgör sitt sociala ansvar, ska CSR- 

informationen ses som en del av dialogen med samhället. Det kan dock förekomma att 

företagets legitimitet hotas om det underlåter att lämna upplysningar som visar på 

övertygande efterlevnad även om ett företag är i överensstämmelse med samhällets 

förväntningar skriver Lanis och Richardson (2013). Företagets ledning måste därför redovisa 

att de uppfyller det sociala kontraktet genom att lämna ut information i linje med samhällets 

förväntningar. Denna information kan se olika ut eftersom cheferna har olika uppfattningar 

om dess villkor och CSR- informationen kommer därmed variera i årsredovisningarna. I Clas 

Ohlsons årsredovisning för 2003/2004 redovisas det ingående vilket ansvar företaget tar för 

miljön. H & M fokuserar mer på i sin årsredovisning 2004 om arbetsrättsfrågor och mänskliga 

rättigheter. KappAhl redovisar 2004 att företaget arbetat med att kvalitetssäkra plaggen 

genom att se till att de kemikalier som används inte påverkar miljön negativt ur 

kundperspektivet men även vad gäller hälsan hos de som arbetar i tillverkningen och genom 

omfattande tester och kontroller. 2013/2014 redovisar företaget att de minskat sina transporter 

och att de satsat på att arbeta med hållbara lösningar vad gäller förbrukningen av vatten, 

råvaror barnsäkerheten i plaggen samt engagerat fler leverantörer i projekt för renare 

produktion. Våren 2014 har KappAhl startat en insamling av textilier där de vill engagera 

kunder för frågor kring återvinning och återanvändning. Hemtex redovisar 2004/2005 att 

deras miljöarbete inom ramen för effektiv butiksdrift förbättrats under den redovisade 

perioden och i sin hållbarhetsredovisning 2014 specificerar företaget hur de förhåller sig till 

frågor kring mänskliga rättigheter genom uppförandekoden och sin strävan efter att 

arbetsförhållandena ska vara goda genom hela processen. 

 

Jutterström & Norberg (2011) beskriver CSR och företags sociala ansvar som en av många 

managementidéer med den skillnaden att den är legitimitetspåverkande och inte i första hand 

effektivitetspåverkande vilket skulle göra det lättare att implementera i verksamheten. 

Däremot, menar författarna vidare är socialt ansvar ett bredare begrepp och involverar många 

i organisationen. Legitimitet är en status och en resurs för företaget som annars inte skulle 

överleva. Genom det sociala kontraktet, det vill säga, att företaget verkar i enlighet med 

rådande normer, värderingar och regler och får acceptans i samhället kan verksamheten skapa 

sig ett gott anseende enligt Deegan & Unerman (2011). Verksamheten bör dock hela tiden 

vara lyhörd för vad intressenternas behov är, vilka förväntningarna är för att kunna behålla sin 

legitimitet skriver Chelli, Durocher och Richard (2014). Men företaget kan också påverka och 

manipulera resursen genom skilda strategier för att skapa sig eller behålla legitimitet enligt 

Deegan och Unerman (2011). Här spelar redovisningsinformation som företagen väljer att 

lämna till intressenter stor roll menar författarna.  Företagen kan genom utförlig information 

om sina aktiviteter och prestationer som företaget har utfört eller tänker utföra i framtiden 

försöka visa på att det går i linje med vad samhället förväntar sig av det. En annan strategi kan 

vara att via symboler som förknippas med vad av samhället anses vara legitimt agerande eller 

att anta de förordningar eller redovisningspraxis som samhället ser som rådande normer och 

värderingar och därmed visa på att företagets aktiviteter går i linje med samhällets 

förväntningar. En annan strategi kan också vara, enligt Deegan & Unerman (2011), att genom 
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att försöka ändra uppfattningar hos intressenter och informera om de genomförda aktiviteter 

som stämmer väl överens med de rådande normer eller också ”demonstrera” genom att 

förklara att visa förväntningar som ställs av samhället inte är genomförbara skriver 

författarna. KappAhl informerar i sin årsredovisning 2004 att företaget minskat 

transportsträckor för att spara miljön och klimatpåverkan. KappAhl redovisar 2014 att 

företaget genom att satsa på arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och med rättvis 

ersättning som är bra för fabriksarbetarna och deras familjer gynnar samhället runtomkring 

vilket KappAhl ser som positivt då det även gynnar företaget i längden. Företaget redovisar 

vidare att de arbetar proaktivt med hållbarhet genom bland annat utökat stöd till BRIS och 

andra jämförbara organisationer på försäljningsmarknaden. Hemtex har i sin redovisning 

2004/2005 beskrivit hur företaget genom att de inte äger några fabriker haft svårt att ha direkt 

insyn och kontroll över produktionen och därmed har företaget försökt handla direkt från 

fabriker och därmed kunna påverka dessa i större utsträckning. 2014 har Hemtex i 

hällbarhetsredovisningen poängterat hur företaget engagerar sig i att stödja SOS Barnbyar i 

Bangladesh där större delen av produktionen sker. Företaget redovisar också att de skänkt 

pengar och genom samtalsstöd och ekonomisk stöttning hjälper utsatta familjer att bli 

självförsörjande. Företaget har enligt redovisningen strävat efter att ha en dialog med sina 

intressenter och framförallt kunder och även gått ut med information om hur dessa kan 

engagera sig i miljön genom återvinning. 

 

5.3 Institutionell teori 

 

Rovik (2008) menar att organisationer utvecklar med tiden en identitet och blir snarare en 

social konstruktion med alltfler informella former därmed övergår den till en institution som 

verkar i sin omgivning. Grafström, Göthberg & Windell (2008) anser att företagen har blivit 

en central ekonomisk institution i samhället idag. Institutioner gör sedan strategiska 

anpassningar gentemot externa krav och förväntningar från omgivningen enligt Jacobsson 

(1994). Under den tio årsperioden visar Clas Ohlson, KappAhl och Hemtex genom sina 

redovisningar att det har hänt något i fråga om deras engagemang i socialt ansvar med tanke 

på tydligheten och mängden av informationen och sina engagemang. Kappahl och Hemtex 

söker samarbete med andra textilföretag samt andra intresseorganisationer för att förbättra sitt 

agerande i de sociala, miljömässiga och ekonomiska frågorna och genom gemensamma 

riktlinjer utbyta kunskap och kompetenser, enligt redovisningar från 2013/2014 för KappAhl 

samt 2014 för Hemtex. H & M hade redan i årsredovisningen för 2004 ett stort engagemang i 

sociala frågor, som vi nämnt tidigare kan beror på de skandaler de var utsatta för under 2000.  

 

Enligt Sahlin-Andersson och Wedlin (2008) försöker företagen imitera och eller efterlikna 

varandra ibland på ett omedvetet sätt för att visa korrekt beteende och därmed kunna få stöd 

om missförståelse av normer eller förväntningar skulle uppstå och i förlängningen behålla 

legitimitet. H & M, Kappahl och Hemtex visar under perioden 2004/2005 att de tar sitt sociala 

ansvar genom att de har en uppförandekod samt följer FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter.  Vidare har företagen också engagemang i olika träningsprogram för utbildning av 

utsatta kvinnor i Bangladesh redovisar KappAhl 2013/2014 samt genom sitt engagemang i 

SOS Barnbyar i Bangladesh som Hemtex redovisar 2014. H & M ingick 2004 i ett treårigt 

samarbete med UNICEF, där de dels hjälper flickor i 25 länder att få utbildning, dels är med i 

program som arbetar med att förebygga hiv/aids (H & M 2004). 2007 bildade H & M den 

globala stiftelsen som ska verka för att människor ska få bättre levnadsvillkor. H&M:s VD 

Karl-Johan Persson  besöker varje år dessutom Bangladesh och Kambodja för att diskutera 

arbetsmarknadsvillkor i länderna (H & M 2014). Clas Ohlson har däremot inte utvecklat 
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någon uppförandekod i årsredovisningen för 2004 men har en policy med leverantörerna om 

barnarbete. I årsredovisningen för 2014 skriver de att de inte tillåter någon form av barnarbete 

och därför måste leverantörerna följa Clas Ohlsons uppförandekod. Alla fyra företagen har 

under 2013/2014 redovisat att arbetet med hållbarheten och sitt sociala ansvarstagande ska 

genomsyra hela verksamheten och involvera medarbetare, leverantörer och intressenter.  

 

Hassel, Larsson & Nore (2011) skriver om hur människor visar på flockbeteende och agerar i 

regel på samma sätt och på samma information därmed om naturen hotas utformas det regler 

och normer som bör följas i annat fall möts detta av ogillande från andra. Däremot är det inte 

lika självklart att människor värnar om naturen på sina arbeten därför behöver det finnas 

vägledande regler och en sådan kultur inom en organisation som värnar om naturen enligt 

författarna. Detta tar även Scott upp (2001) då han klassificerar den institutionella teorin i de 

kognitiva det vill säga mer självklara regler för oss, de normativa samt tvingande reglerna. 

Företagen redovisar att det finns stora klyftor i hur dessa regler uppfattas och följs i andra 

länder. Medan i Sverige är det självklart att arbetsplatsen är säker och barnarbetet förbjudet är 

det inte lika självklart i länder där KappAhl, Clas Ohlson och H & M har sina största 

producenter och leverantörer och Hemtex har sina fabriker. Genom sina kontrollsystem och 

samarbeten med andra organisationer för en bättre och hållbar miljö samt sina krav på 

efterlevnad av uppförandekoden och säkerheten på fabriker har de fyra företagen tvingande 

regler som när de införlivas i alla processer kan bli normativa och till sist självklara. 

Scott(2001)  anser att ju mer olika fenomen eller idéer blir institutionaliserade desto mer stöds 

dessa sedan av självklara normer. Därför är det av stor betydelse att stora och framstående 

företag visar på sitt ansvarstagande och tar starkt avstånd från ett omoraliskt handlande och 

från det som förstör naturen för att medföra att intresset för dessa aspekter ökar och att dessa 

faktorer blir avgörande vid val av investering och för andra intressenter i enlighet med Hassel, 

Larsson och Nore (2011). 

 

5.4  Kommunikation 
 
Grafström, Göthberg och Windell (2008)skriver om hur redovisningsinformationen används 

av företagen för att kommunicera sina aktiviteter och visa sitt sociala engagemang därmed 

kan företagen skapa en dialog med intressenter samt tillit varpå deras överlevnad säkras. 

Företagen redovisar sitt ansvarstagande dock har vi kunnat observera att i början av 2000-talet 

är redovisningen och kommunikationen med intressenterna väldigt begränsad. Företagen 

definierar sina intressenter som kunder, konsumenter och det sociala ansvaret redovisas som 

en integrerad del i redovisningen dock med ett fåtal engagemang och aktiviteter. I sina 

årsredovisningar år 2013/2014 för KappAhl och Clas Ohlson, samt 2014 för Hemtex och 

H&M upptar dessa aktiviteter större del av årsredovisningar. Hemtex och H & M redovisar 

också sitt sociala ansvar i en separat hållbarhetsredovisning, som också finns tillgänglig på 

deras hemsida i sin helhet. Företagen poängterar här hur viktigt det är att bemöta kunden i 

butikerna men även kunna ha en dialog med sina kunder.  

 

Både Hemtex och KappAhl poängterar i sina senaste redovisningar att deras intressenter 

omfattar kunder, medarbetare, leverantörer och investerare. Företagen har under tidsperioden 

2004 till 2013/2014 etablerat bättre kundkontakter via exempelvis kundkort, barnhörna för 

barnfamiljer och olika undersökningar för att ta reda på vad kunderna förväntar sig av 

företagen och efterfrågar. I sina kampanjer eftersträvar modeföretagen vilket framgår något 

tydligare i de senaste redovisningarna att de är måna om att plaggen är barnsäkra, hållbara och 

miljömärkta. Hemtex vill enligt företaget nå sina intressenter och genom att 

hållbarhetsredovisa skapa en bättre förståelse för hur de arbetar för att miljön påverkas så lite 
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som möjligt i deras verksamhet. Här har budskapen som företagen sänder en relationell 

funktion samtidigt som det i enlighet med Larsson (2001) söker struktur och blir ett 

instrument för att organisationen ska uppnå sina uppgifter. Därmed såsom Larsson (2001) 

beskriver det har detta även en kontextuell betydelse. Habermas påtalar vikten av 

förståelseorienterad handlande samt att en grupp strävar efter att nå samförstånd i en 

gemensam definierad situation för att undvika missförstånd (Habermas 1996). 

 

Czarniawska (2005) skriver om att organisationer behöver lära känna sina intressenter för att 

skapa en tydlig kommunikation där det finns en gemensam kultur och där företaget får 

mervärde genom att balans internt och extern samt visar på företagets inriktning. Men som 

Nilsson & Waldemarson (2007) gör gällande finns det i varje kultur koder och speciella 

konventioner som behöver identifieras för att kunna mötas och nå samförstånd. KappAhl,  

H & M och Clas Ohlson har sin största produktion förlagd i utlandet främst i Asien och 

Hemtex redovisar att samtliga fabriker är placerade i utlandet och många i Bangladesh. 

KappAhl, Hemtex och H & M redovisar redan 2004 samt 2005 att arbetsförhållandena och 

levnadsvillkoren ser annorlunda ut i utlandet därmed har företagen svårt att kontrollera dessa 

förhållanden men har som krav att alla följer deras uppförandekod. I företagens 

årsredovisningar för 2013/2014 respektive 2014 skriver företagen att de är medvetna om att 

det finns kulturella skillnader och synen på arbetsvillkor samt barnarbete. Därmed inser 

företagen att de behöver lägga stora resurser på att utbilda leverantörer, underleverantörer 

samt fabriksarbetare i arbetsmiljölagar, de mänskliga rättigheterna och införliva detta på plats. 

För att försäkra sig om att detta följs i alla led i organisationen och alla arbetar efter samma 

normer och värden tillämpar företagen kontroller med stickprov samt uppföljningsbesök. 

Utöver detta har företagen uppförandekod som reglerar dessa frågor och som leverantörer 

förbinder sig via avtal att följa. Habermas beskriver det som att kommunikationen fungerar 

som bäst om samförstånd kan nås i olika frågor som sedan genomsyrar handlingsplanen på 

alla nivåer (Habermas 1996). Larsson (2001) anger vissa budskapsstrategier som företag och 

organisationer använder sig av när de vill marknadsföra sig samt kommunicera med 

konsumenter och intressenter där främst den sociala samt känslomässiga strategin används. 

Samtliga företag, har vi kunnat utläsa, använder sig av att understryka sina engagemang i 

fattiga länder samt hjälper utsatta familjer dels genom ekonomiskt bistånd dels via utbildning 

som ska leda till ekonomiskt oberoende. Företagen informerar att de vänder sig till familjer 

med barn genom barnsäkra och miljövänliga produkter samt skapar barnvänliga miljöer i sina 

butiker. 
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6 Slutsats 
 

Våra slutsatser av studien är att företags redovisningar av det sociala ansvaret 2004/2005 är 

begränsad och vi upplever det som företagen söker acceptans hos samhället samtidigt som de 

inte införlivat det i verksamhetens alla led samt vill lägga så lite resurser på det som möjligt. 

Samtliga företag verkar, enligt vad vi har kunnat förstå, se redovisningen av sitt sociala ansvar 

endast som en kostnadsfråga och något som inte prioriteras på samma sätt som lönsamhet och 

effektivitet. Vi drar därmed slutsatsen att företagen har för lite insikt i hur deras verksamheter 

kan påverka miljön samt sociala förhållanden i stort.  Fokus läggs främst på hur butikerna ser 

ut och lite på hur företagen faktiskt konkret arbetar med hållbarhetsfrågor vilket vi tolkar som 

att detta är inget företagen är vana att arbeta med och som ses mer som något som behöver 

visas upp för att konkurrenterna gör det. Vi har också kunnat se att redovisningarna ser nästan 

likadana ut och att företagen söker likna, imitera varandra i dessa aspekter trots att vi kan se 

att företagen betonar lite olika saker beroende på hur deras organisation samt produktion ser 

ut. Detta har vi kunnat observera för bägge tidsperioder. År 2014 har vi kunnat utläsa att 

företagen är mycket noga med att redovisa alla sina aktiviteter, engagemang och att i detta 

avseende har vi också kunnat se likheter. Skillnaderna består av hur företagen sedan väljer att 

redovisa, kommunikationen med intressenter samt vad de har gjort vad gäller det sociala 

ansvaret genom åren.  Mellan företagen är det snarlika aktiviteter vad gäller socialt ansvar 

som redovisas. Företag väljer i de flesta fall att redovisa sitt sociala ansvar i termer av 

lönsamhet och utifrån lönsamhetsargument under 2004/2005 perioden. Tidigare studier på 

området visar också på att det finns uppenbara skillnader på vilket sätt det sociala ansvaret 

kopplas till lönsamhet. Företag och organisationer har ändå förstått att för att uppnå långsiktig 

vinst och trovärdighet måste de handla i enighet med normer i samhället idag. Normer och 

vad som anses vara rätt eller fel kan ändras över tid i takt med samhällsförändringen som sker 

och behöver därmed omvärderas och fyllas på med kanske andra, nya etiska aspekter. Socialt 

medvetna individer kräver och förväntar sig av organisationer att ta ett större socialt ansvar 

idag i jämförelse med tidigare. 

 

 Resultatet av vår studie är att vi har kunnat konstatera att för tio år sedan var fenomenet 

socialt ansvar fortfarande något som ansågs vara en kostnadsfråga för företaget och redovisas 

sparsamt samt följer inget mönster eller struktur. Däremot har vi kunnat se stor skillnad i 

företags årsredovisningar från 2013/2014 där företagen är måna om att visa på hur deras 

engagemang för sociala och miljömässiga frågor implementerats i hela verksamheten samt 

strävar efter att utbilda intressenter samt kommunicera på ett bättre sätt med dem. Här visar 

företagen på liknande strategier och söker samarbete dels med varandra dels med andra 

intresseorganisationer. Kommunikationen kan bli ett redskap för företagen att både skapa, 

bevara men även återfå ett gott anseende. I tidigare årsredovisningar har vi kunnat observera 

att frågor kring miljön, etiken och det sociala ansvaret är av betydelse men det finns lite 

information om vad som faktisk hänt och hur företaget handlat utifrån sina engagemang. 

Företagen redovisar att de är med i skilda etiska organisationer och sammanhang. Däremot 

finns det incitament att utgå ifrån att detta är något som är fortfarande relativt nytt och 

informationen är både begränsad samt svårbegriplig. Det visar inte på något större insikt och 

aktivitet i dessa avseenden. När vi sedan jämförde om och hur redovisningen förändrats och i 

så fall på vilket sätt har vi kunnat konstatera att samtliga företag hade en mer genomtänkt 

hållbarhetsredovisning där vi kunnat se större engagemang och att den vävdes in på 

naturligare sätt i verksamhetens uppnådda resultat. De undersökta företagen hade idag 

dessutom en separat redovisning för sitt sociala ansvar och hållbar utveckling. Resultatet är att 

företagen påvisar idag större transparens i sättet att redovisa sitt sociala ansvar samt 

kommunicerar med dels intressenterna dels andra företag och intresseorganisationer vilket 
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skapar bättre förutsättningar för dialog, samspel och utveckling kring sociala och 

miljömässiga frågor. Samtliga företag söker idag nå samförstånd och agera utifrån samma 

handlingsplan där de söker utbilda och involvera andra intressenter. I detta liknar företagen 

varandra genom åren det vill säga uppvisar samma beteende. 
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7 Avslutande diskussion 
 

Intresset för etiska frågor har på senare år ökat i takt med den samhällsförändring som vi 

upplever idag i allt snabbare informationsflöde, rationalisering av många tjänster där den 

mänskliga faktorn har eliminerats, finanskrisens spår i form av större misstro till företagens 

agerande och intentioner vad gäller samhällsansvar och till näringslivet i stort. I boken ”Etik 

och idéhistoria i socialt arbete” sammanställt av Ronnby ( 1999) beskrivs det hur de etiska 

kvalitéerna ifrågasätts idag i takt med samhällsutvecklingen där verksamheter vars interna 

logisk är snarare ett slags professionell instrumentalitet och rationalitet än omtanke och 

hänsyn. Därmed större intresse för hur vi människor tar hand om våra resurser och inte minst 

för varandra har uppmärksammats och alltmer kritik riktats mot verksamheter som är 

specialiserade på ett visst område, där man misstänkt att professionerna, företagen sätter sina 

egna intressen före medborgarnas. Vidare är det samhällsinstitutionernas legitimitet som vilar 

på folkets accepterande. Vi människor lever i gemenskap och har också ett ansvar för 

varandra i den meningen att vi måste förlita oss på varandra och respondera, påverka varandra 

eftersom det är vi människor som är medansvariga för hur samspelet utvecklas vidare. I ett 

samhälle är vi alla i någon relation till varandra och också beroende av varandra. De flesta 

människor anser att det är viktigt med att etiken inte lämnas utanför politiken eller ekonomin 

just för att inte några grupper i en krets blir alltför dominerande vilket speciellt visat sig på 

senare år med förtroendekris som resultat av företags omoraliska handlingar på skilda sätt. 

 I slutet på 70-talet formulerade filosofen Alan Gewirth den etiska principen där han utgår 

ifrån att människor handlar för att bevara samt utveckla sin välfärd och förhindra ofärd 

(Ronnby 1999). 

 

Idag måste företagen själva skapa egna riktlinjer och regler för sitt sociala ansvarstagande 

vilket kan ligga i deras intresse då en formalisering av ansvarstagande kan förhindra om staten 

går in och reglerar dessa frågor i lag. Det skulle i sin tur innebära för företagen att inte kunna 

själva kommunicera på sitt sätt sitt engagemang i de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekterna, i det sociala ansvarstagandet, och marknadsföra sig själva skriver Grafström med 

flera ( 2008). Internationell standard ISO 26000 med riktlinjer för socialt ansvarstagande är 

under utveckling men kommer inte att utgöra grund för certifiering. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att följa upp hur företagen som vi har analyserat väljer att redovisa 

sitt sociala ansvar om tio år. Vi skulle vilja se forsking på hur olika standarder som är under 

utveckling idag kommer att påverka företagens redovisningar av sitt sociala ansvar, samt om 

det kommer att finnas tvingande regelverk kring hållbarhetsredovisningen i framtiden.    
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