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ABSTRACT	

Title: Sustainability Reporting- An on-going adjustment process 

Authors: Felicia Aronsson and Emma Gryvik 

Supervisor: Linus Axén and Pernilla Broberg 

Introduction: Sustainability has become an integral part of corporate reporting and 

 is applied as a voluntary reporting in Sweden. Previous studies show 

 differences both regarding how sustainability is reported but also 

 between industries. The clothing industry is interesting to study 

 since the  production does not always give a direct 

 supervision of the sustainability-related aspects even though the 

 industry has a large number of interested parties to consider. By 

 studying sustainability reporting over time a better 

 understanding of its development is obtained. 

Purpose: The purpose of this paper is to explore what the clothing industry 

 account  for sustainability and to identify patterns of how this has 

 affected the sustainability reporting over time. 

Method: This study applies a deductive approach with inductive elements. 

 The study is designed as a longitudinal case study in which 

 analysis units Bjorn Borg, H&M, KappAhl and Odd Molly, 

 represent the clothing industry listed on Nasdaq Stockholm 

 between the years 2007-2014. Collection of data  consists of annual 

 reports and sustainability reports.  

Conclusion: The study has identified economics, social/ethical, environmental 

 and adaptation to industry-specific factors in the sustainability  report. 

 Furthermore, the evolution of what is reported in these factors 

 indicated processes that drive the development of the 

 sustainability report. This has resulted in an industry-specific model 

 that illustrates the evolution of sustainability reporting over the  period 

 2007-2014. 



 

	 	



 

SAMMANFATTNING	

Titel: Hållbarhetsredovisning- En ständig anpassningsprocess 

Författare: Felicia Aronsson och Emma Gryvik 

Handledare: Linus Axén och Pernilla Broberg 

Introduktion: Hållbarhet har blivit en naturlig del av företagens  rapportering, där 

 redovisningen i Sverige idag tillämpas som en frivillig 

 rapportering. Tidigare studier presenterar skillnader avseende hur 

 hållbarhet redovisas, men även att det finns branschspecifika 

 överrensstämmelser. Konfektionsbranschen är av intresse att 

 studera då tillverkningen inte alltid ger uppsyn över de  

 hållbarhetsrelaterade aspekterna samtidigt som branschen har en 

 stor mängd intressenter att bemöta. Genom att studera över tid erhålls 

 en ökad förståelse för hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vad konfektionsbranschen 

 redovisat om hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har 

 förändrats över tid. 

Metod:  En kvalitativ studie som tillämpar en deduktiv ansats med 

 induktiva inslag. Studien utformas som en longitudinell fallstudie där 

 analysenheterna Björn Borg, H&M, KappAhl och Odd Molly utgör 

 konfektionsbranschen noterad på Nasdaq Stockholm mellan åren 

 2007-2014. Insamling av data består av årsredovisningar och 

 hållbarhetsrapporter. 

Slutsats: Studien har urskilt ekonomi, socialt/etiskt, miljö och adaption som  

 branschspecifika faktorer i hållbarhetsredovisningen. Vidare har 

 utvecklingen över vad som redovisas inom dessa faktorer indikerat 

 processer som driver utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. 

 Det har medfört en branschspecifik modell som illustrerar 

 utvecklingen av hållbarhetsredovisningen över den 

 studerade perioden mellan åren 2007-2014. 
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1.	INLEDNING	

1.1	BAKGRUND	

Fagerström & Hartwig (Balans 2016, s.1) 

Ett problem som användarna har vid läsandet av hållbarhetsrapporter är 

att de inte uppfyller kraven på jämförbarhet över tid och mellan företag. Det 

saknas systematik vid upprättandet av hållbarhetsrapporter och 

rapporteringen styrs många gånger av företagens vilja att visa en bra bild 

av företagets hållbarhetsarbete; så kallad ”cherry picking”. 

Hållbarhetsarbete har blivit en naturlig del av företagens rapportering till intressenter 

(Broberg et al., 2010; Deegan & Unerman, 2011). I linje med att företagens agerande 

måste beakta omvärldens intresse ökar betydelsen för dagens företag att ta hänsyn till 

fler faktorer än tidigare (Tagesson et al., 2013). Årsredovisningar har varit det medel 

som till största del använts för att kommunicera hållbarhetsarbetet men på senare tid har 

andra kommunikationskanaler tillämpats (Tagesson et al., 2009).  

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World 

Commission and Development, 1987, s.7). Det förutsätter långsiktighet och helhetssyn 

samt ett globalt perspektiv som ger utrymme för bred tolkning av begreppet (Ellerup 

Nielsen & Thomsen, 2007; NE, 2016). Corporate Social Responsibility, CSR, är ett 

samlingsbegrepp som innefattar företags strategiska arbete för att ta ansvar för sociala, 

etiska och miljömässiga aspekter i dagens samhälle (Tagesson et al., 2013). Flertalet 

tolkningar av begreppet CSR förekommer dock, där även ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet inkluderas (Carroll, 1991; Grankvist, 2009; NE, 2016; Schwartz & 

Carroll, 2003). Det finns därmed flertalet konkurrerande tolkningar av begreppet hållbar 

utveckling samt varierande uppfattning kring avvägningen mellan begreppets 

innehållande faktorer varför hållbar utveckling kan betraktas som en process där olika 

tolkningar förekommer (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007; NE, 2016).  
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I Sverige är det idag inte reglerat i lag att företag måste rapportera sitt nuvarande arbete 

med hållbarhet och CSR-frågor, utan det tillämpas som en frivillig rapportering (FAR, 

2016). Till följd av bristen på tydliga regler och lagar finns det stora variationer 

gällande vad företag redovisar inom hållbarhet, vilket bidrar till försämrad jämförbarhet 

mellan företagens hållbarhetsarbete (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007). Samtidigt har 

intresset för hållbarhetsfrågor ökat, vilket urskiljs inom forskningen där diskussioner 

avseende redovisning av företags sociala- och miljömässiga resultat utöver det 

ekonomiska är ett aktuellt ämne (Deegan, 2013; Tagesson et al., 2009). 

Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, FAR, har 

sedan år 2003 dessutom anordnat tävlingen “Bästa hållbarhetsredovisning” (FAR, 

2016). Detta indikerar att betydelsen av att arbeta med hållbarhet och CSR har ökat det 

senaste decenniet, där företag som publicerar transparenta och välarbetade rapporter 

belönas via FARs tävling.  

Noterbart är att den svenska regeringen hösten 2014 antog ändringar i EU:s 

redovisningsdirektiv gällande företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 

Den beräknas träda i kraft 1 juli 2016 och innebär i sin nuvarande form att alla stora 

företag, företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en 

hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar (Ds 2014:35, se bilaga 1). Det 

förstärker bilden av att transparent hållbarhetsarbete fått ökad relevans (Tagesson et al., 

2013) och indikerar ytterligare att hållbarhet kommer att utgöra en naturlig aspekt i 

företagens framtida rapportering (Deegan & Unerman, 2011; Ellerup Nielsen & 

Thomsen, 2007). 

1.2	PROBLEMATISERING	

Frivillig rapportering sker till en större grad än tidigare som ett resultat av ett ökat 

behov av att vara transparens mot intressenter (Tagesson et al., 2013). Till följd av detta 

utgör CSR en allt viktigare del inom företagande (Babiak & Trendafilova, 2011). 

Samtidigt varierar den frivilliga rapportering mellan företag och det finns samband 

mellan vilken bransch som företaget tillhör samt hur mycket som rapporteras i 

företagens årsredovisningar (Broberg et al., 2010). Woo och Jin (2016) finner att 

skillnader även finns i konfektionsbranschen specifikt gällande hur dessa företag 

kommunicerar CSR där landspecifika faktorer påverkar redovisningen.  
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Varför är det då intressant att utforska vad konfektionsbranschen redovisar avseende 

hållbarhet över tid? För det första menar tidigare forskning (Laudal, 2010; Woo & Jin, 

2016) att arbetet med hållbarhetsfrågor är av stor vikt inom just denna bransch. Laudal 

(2010) anser att konfektionsbranschen har en hög “CSR potential”, vilket innebär att 

arbete med hållbarhet påverkar företagen positivt då de utsätts för många riskfaktorer i 

sin industri. Branschen är särskild känslig då produkttillverkningen sker med många 

underleverantörer samt är arbetskraftsintensiv, där företagen inte alltid har direkt 

uppsyn över de etiska, sociala och miljömässiga aspekterna (Laudal, 2010; Woo & Jin, 

2016). Därmed måste dessa företag hantera en stor mängd legala och moraliska 

standarder (Laudal, 2010). Branschen bevakas samtidigt intensivt av media och 

skandaler uppdagas (Kalla Fakta, 2014). Kalla faktas program “Bomullens pris” kan 

exemplifiera konfektionsbranschens hårda bevakning där H&Ms produktion i Etiopien 

granskats och ifrågasätts för att inte kunna garantera bomullens ursprung och att 

transparens saknas för hur företaget arbetar med att säkerhetsställa mänskliga rättigheter 

(Kalla Fakta, 2014). Detta belyser att konfektionsbranschen är intressant att studera 

ytterligare eftersom denna bransch specifikt måste hantera en stor grupp intressenter 

med såväl olika preferenser som åsikter.  

För det andra bör en ökad betydelse av transparent information till intressenterna även 

avspeglas i konfektionsbranschens frivilliga rapportering. Med hänvisning till att det 

finns en problematik kring tolkningen av begreppet hållbarhet (Ellerup Nielsen & 

Thomsen, 2007; NE, 2016; Tagesson et al., 2013) bör betydelsen över vad som skrivs 

inom hållbarhet i konfektionsbranschen betonas för att erhålla en ökad förståelse. Woo 

och Jin (2016) har funnit geografiska skillnader mellan vad multinationella företag inom 

konfektionsbranschen kommunicerar avseende CSR, vilket antyder att det saknas en 

entydig tolkning av begreppet inom branschen.  Dessa geografiska skillnader menar 

Woo och Jin (2016) till viss del kan bero på landspecifika faktorer som kulturella 

skillnader, globaliseringsnivåer, ekonomisk utveckling och nationella 

miljöbestämmelser. Vidare argumenterar Tagesson et al. (2012) att det finns skillnader 

mellan vilka komponenter inom CSR som olika svenska industrier väljer att betona i 

deras hållbarhetsrapportering, vilket illustrerar att det saknas konsekvent rapportering 

om hållbarhet även på nationell nivå. Därmed är det intressant att studera vad 

konfektionsbranschen i Sverige rapporterar om hållbarhet för att se om de landspecifika 

faktorer som Woo och Jin (2016) framhäver samt de industrispecifika 
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överensstämmelserna i Sverige som Tagesson et al. (2012) bevisat, medför en 

konsekvent hållbarhetsrapportering. Därmed uppstår ett ytterligare behov av att utforska 

vad som redovisas för att erhålla förståelse över hållbarhetsrapportering inom denna 

bransch. Företag inom konfektionsbranschen har stora möjligheter att använda 

redovisningen för att betona hållbar utveckling genom CSR-relaterade agerande (Woo 

& Jin, 2016). Det medför ett intresse över att utforska hur branschen i Sverige redovisar 

hållbarhet och vilka faktorer de väljer att rapportera om. Konfektionsbranschens höga 

“CSR-potential” (Laudal, 2010) resulterar i att det är av intresse att utforska om det 

även går att urskilja mönster gällande vad företagen redovisar inom hållbarhet då Woo 

och Jin (2016) menar att kommunikationen av CSR är elementär för denna bransch. 

För det tredje möjliggör en kartläggning av vad konfektionsbranschen redovisar om sitt 

hållbarhetsarbete indikationer på om det finns mönster över tid. Till följd av att företag, 

enligt legitimitetsteorin, har sociala kontrakt med det samhälle som de befinner sig i 

(Deegan, 2002; Dowling & Pfeffer, 1975; O’Donovan, 2002) bör det finnas mönster 

avseende hållbarhetsredovisningen till följd av skiftningar i det sociala kontraktet. 

O’Donovan (2002) framhäver att om samhället ser det som legitimt att frivilligt 

rapportera om miljöfrågor kommer företaget att göra det för att bibehålla legitimiteten. 

Då miljömässiga aspekter inkluderas i hållbarhetsdefinition (Babiak & Trendafilova, 

2011; Grankvist, 2009; Laudal, 2010; Tagesson et al., 2013) är det av intresse att 

studera detta även i konfektionsbranschen. Woo och Jin (2016) poängterar dessutom att 

hållbarhet alltmer inkluderas för att påvisa samhällsmässig välvilja i syfte att erhålla 

konkurrensfördelar och stärka sin marknadsposition. Därtill har Islam och Deegan 

(2010) sett samband i att Nike och H&M tenderar att publicera mer information om 

deras hållbarhetsarbete då de utsattes för negativ mediauppmärksamhet, vilket betonar 

problematiken att företag strävar efter att deras handlingar har understöd. Woo och Jin 

(2016) framhäver samtidigt att det finns få studier med syfte i att förklara hur företag 

inom konfektionsbranschen kommunicerar CSR idag. En annan problematik som 

därmed uppkommer är att även andra faktorer än omvärlden kan påverka företaget. 

Chen et al. (2015) presenterar ett positivt samband mellan olika tillverkande företags 

lönsamhet och frivillig rapportering av CSR. Detta indikerar att det bör ligga i 

betydande intressenters intresse att inkludera hållbarhetsfrågor i sin rapportering och att 

interna incitament kan finnas. Ellerup Nielsen och Thomsen (2007) påvisar 

problematiken ytterligare där företagsledningen måste balansera vilka behov som ska 
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uppfyllas avseende frivillig rapportering inom CSR för att tillgodose samtliga 

intressenter. Det leder till en problematik om hållbarhetsredovisning är ett resultat av 

företagets primära intressenters krav eller om det beror på företagets kontrakt med fler 

intressenter i samhället utöver de betydelsefulla. Mönster inom hållbarhetsarbete över 

tid är således relevant att studera med bakgrund även mot den institutionella teorin där 

företag utvecklar och tillämpar frivillig rapportering om hållbarhet beroende på den 

marknad som de verkar på (Deegan & Unerman, 2011; Woo & Jin, 2016). Att urskilja 

mönster över tid bidrar till att fylla kunskapsgapet inom forskningen då det möjliggör 

en kartläggning gällande hållbarhetsarbete inom konfektionsbranschen. 

Tidigare forskning (Ljungdahl, 1999) har studerat utvecklingen av miljöredovisning 

under 1990-talet i Sverige och visar att företag inom miljöpåverkande branscher 

tenderar att i redogöra för sin miljöpåverkan i syfte att försvara och förklara sina 

handlingar gentemot intressenter. Rapporteringen av miljöredovisning förklaras även 

härstamma från företagens benägenhet att efterlikna varandra varför miljöredovisning 

nästintill utvecklats till att vara norm. Denna undersökning strävar studien efter att 

utveckla genom att applicera den på nutidens 2000-tal och i relation till 

hållbarhetsbegreppet breda innebörd då Ljungdahls (1999) studie endast fokuserar på 

miljöaspekten. Tagesson et al. (2012) har undersökt skillnader i årsredovisningar 

avseende vilka av de tre komponenterna inom CSR som olika näringsgrenar, 

representerade på den svenska börsen, valt att fokusera på där skillnader har hittats 

mellan de olika näringsgrenarna. Dessa studier saknar dock ett snävare perspektiv som 

kan ge ökad förståelse för vad hållbarhetsredovisning innefattar genom att kartlägga 

mönster över tid. Islam och Deegan (2010) argumenterar dessutom för att det generellt 

saknas forskning över hur multinationella företag som har produktion i 

utvecklingsländer, vilket kännetecknar dagens konfektionsföretag, reagerar och 

redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån den globala press som finns idag över att erhålla 

information. Woo och Jin (2016) har dock identifierat geografiska skillnader mellan hur 

multinationella företag inom konfektionsbranschen kommunicerar CSR, men betonar 

samtidigt att det finns ytterligare behov av att studera hur CSR kommuniceras inom 

branschen. Konfektionsbranschens “CSR-potential” motiverar ytterligare vikten av att 

få ökad förståelse för hållbarhetsredovisning inom just denna bransch (Laudal, 2010). 

Vidare poängterar tidigare forskning (Babiak & Trendafilova 2011; Woo & Jin, 2016) 

avsaknad av ytterligare forskning kring varför CSR redovisas. Det är denna 
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kunskapslucka som denna studie syftar till att utveckla genom att utforska vad 

konfektionsbranschen över tid har rapporterat om hållbarhet. Genom att undersöka 

begreppet hållbarhet ur en kvalitativ ansats bidrar studien till en ytterligare dimension 

inom ämnet då tidigare forskning generellt tenderar att ha haft en kvantitativ 

utgångspunkt med relativt låg förklaringsgrad (Broberg et al. 2010; Islam & Deegan 

2010; Tagesson et al., 2009; Tagesson et al., 2012).  

1.3	SYFTE		

Syftet med denna uppsats är att utforska vad konfektionsbranschen redovisat om 

hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har förändrats över tid.  

1.4	DISPOSITION	

Kapitel 2 behandlar studiens vetenskapliga metod och motiverar varför en deduktiv 

ansats med induktiva inslag har tillämpats.  

Kapitel 3 utformar den teoretiska referensram som studien baseras på. Här presenteras 

grundläggande teorier och förkunskaper som, till viss del, kan antas förklara vad företag 

över tid redovisat inom hållbarhetsredovisning samt vad som driver utvecklingen. 

Kapitel 4 redogör för den empiriska metod som använts för att studera den empiriska 

verkligheten. Kapitlet förklarar och motiverar att studien har tillämpat en fallstudie samt 

att urval, datainsamling och teoriutveckling skett interaktivt.  

Kapitel 5 är en fallbeskrivning av studiens analysenheter och består av Björn Borg, 

H&M, KappAhl och Odd Molly. 

Kapitel 6 presenterar det resultat som studien gett upphov till. Underliggande 

kategorier som identifierats till varje faktor diskuteras samt hur dessa har förändrats. 

Kapitel 7 diskussion förs om resultatet samt vilka mönster över tid som har kunnat 

urskiljas. Även strukturen mellan företagen och anpassningsprocessen över tid 

presenteras. 
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Kapitel 8 presenterar en diskussion avseende vilka slutsatser studien föranleder, vilket 

kunskapsbidrag som skapats och hur denna studie kan bidra till fortsatt forskning inom 

ämnet.  
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2.	VETENSKAPLIG	METOD	

Nedan presenteras den vetenskapliga metod som studien grundas på och som kommer 

prägla studiens vidare uppbyggnad. 

2.1	PERSPEKTIV	OCH	ANSATS	

Syftet med denna studie är att utforska vad konfektionsbranschen redovisat om 

hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har förändrats över tid. För att finna 

samband och identifiera mönster kommer studien att anta en deduktiv ansats där 

grundläggande teorier inom redovisning samt aktuell forskning, etablerade förkunskaper 

och viktiga begrepp inom hållbarhet tillämpas. Studien kommer därför att ha en 

teoretisk referensram ur vilken den empiriska verkligheten kommer att studeras. Att 

tillämpa en teoretisk referensram är nödvändigt vid en empirisk studie för att möjliggöra 

ett närmande till empirin (Ramberg, 1997). Till följd av att hållbarhetsredovisning inte 

är reglerat enligt lag (FAR, 2016) samt att brister urskilts i befintlig teori avseende vad 

företag inkluderar i begreppet hållbarhet motiveras dock studien till att inkludera 

induktiva inslag. En deduktiv ansats utgår ifrån att hypoteser genereras från 

bakomliggande teori som därmed ska bevisas (Bryman, 2012), varför denna studie inte 

är lämplig för en enbart deduktiv ansats utan induktiva inslag ses av vikt då det finns en 

teoretisk lucka avseende vad som redovisas inom hållbarhet över tid inom 

konfektionsbranschen (Woo & Jin, 2016). Ramberg (1997) menar vidare att det är svårt 

att utveckla teori om inte induktiva inslag inkluderas i empirisk forskning. Det till fullo 

deduktiva angreppssättet förutsätter dessutom att teorin styr insamlingen av data 

(Bryman, 2012), vilket motverkar flexibiliteten i denna studie och förhindrar 

möjligheten att samla in data objektivt. En induktiv, teorigenererande ansats innebär att 

studiens syfte härleder insamlingen av data och analyseras med åtanke att finna 

samband (Hartman, 2001). Genom att granska vad företagen redovisar kan studien 

utforska begreppet hållbarhet och dess ingående faktorer för att identifiera mönster 

avseende vad hållbarhet definieras som under specifika perioder, vilket ytterligare 

motiverar induktiva inslag. Studien syftar därför inte till att vara teoritestande enligt 

ramarna för en deduktiv ansats i sin helhet (Bryman, 2012) utan referensramen kommer 

att användas som ett verktyg för att styra datainsamlingen. Referensramen samt den 
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deduktiva ansatsen kommer därmed att fungera som ett verktyg för att tolka och angripa 

den empiriska verkligheten som datainsamlingen kommer göra tillgänglig.  

Att tillämpa en referensram vid insamling av data medför en risk att insamlingen 

grundas på förutfattade meningar och resulterar i att den genererade teorin präglas till 

allt för stor del av den teoretiska referensramen (Bryman, 2012). För att motverka detta 

är det av betydande vikt att studien ständigt strävar efter ett öppet förhållningssätt till 

insamlad data i enlighet med induktiva inslag för att kunna finna samband (Hartman, 

2001). Det innebär att den empiriska verkligheten, vid behov, kommer att omformulera 

referensramen där den interaktiva processen möjliggör för identifiering av tydliga 

samband genom konturenlig analys av referensramen och den empiriska verkligheten 

(Hartman, 2001). Till följd av att studien tillämpar en deduktiv ansats med induktiva 

inslag kan ytterligare data samlas in för att antingen bekräfta eller dementera olika 

samband (Bryman, 2012). Det medför även urval, datainsamling och analys sker 

interaktivt. Syftet medför även att studien får ett realistiskt perspektiv då en neutral och 

objektiv verklighetsbild av hållbarhetsredovisning inom konfektionsbranschen över en 

bestämd tidsperiod eftersträvas (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det innebär att insamlat 

datamaterial studeras utifrån en realistisk synvinkel där datainsamlingen inte ska 

influeras till att bekräfta befintliga teorier utan fånga den förmedlade bild som företagen 

presenterar.  

Vidare utgår studiens utformning ifrån en kvalitativ ansats då syftet är att utforska vad 

konfektionsbranschen redovisat om hållbarhet för att få en ökad förståelse angående hur 

hållbarhetsredovisning skildras inom denna specifika bransch. Eftersom studien avser 

fenomenet hållbarhet i en given kontext, det vill säga i konfektionsbranschen, samt 

betonar innehållet inom begreppet hållbarhet motiveras en kvalitativ ansats ytterligare 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). En kvantitativ ansats antar istället att fenomenet tydligt 

kan definieras och därefter beräknas eller kvantifieras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Med hänvisning till att hållbarhetsbegreppet är diffust (Ellerup Nielsen & Thomsen, 

2007; NE, 2016; Tagesson et al., 2013) samt att studien inte strävar efter att kvantifiera 

den empiriska verkligheten är en kvantitativ ansats därmed inte lämplig. Istället syftar 

studien till att erhålla en ökad förståelse för fenomenet hållbarhet där studien strävar 

efter att tolka den empiriska verkligheten.   
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2.2.	VAL	AV	REFERENSRAM	

Hållbarhet är ett diffust begrepp (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007; NE, 2016; 

Tagesson et al., 2013) med bred tolkning där befintlig forskning brister i att urskilja 

mönster avseende vad som redovisas inom hållbarhet över tid. Det finns dock 

grundläggande teorier inom redovisning samt aktuell och tidigare forskning som bidrar 

till förkunskaper och viktiga begrepp inom studiens fält, som till viss del kan antas 

förklara hur hållbarhetsredovisning tillämpas. Den teoretiska referensramen utgör 

därmed ett hjälpverktyg vid granskningen av empirin med syfte att belysa aspekter som 

är av betydelse inom ämnet. Referensramen inleds med en grundläggande definition av 

begreppet hållbarhet och hållbarhetsredovisning, vilket sedan följs av en presentation av 

grundläggande systemorienterade teorier. Tidigare forskning har frekvent tillämpat 

systemorienterade teorier för att studera redovisning av hållbarhet (Broberg et al., 2010; 

Tagesson et al., 2009; Hahn & Kühnen, 2013; Deegan, 2002). Referensramen består 

även av en modell utvecklad av Ljungdahl (1999), vilken syftar till att beskriva faktorer 

som påverkar utvecklingen av miljöredovisning i enskilda svenska börsföretag. 

Eftersom miljöredovisning är en del av begreppet hållbarhet och CSR (Laudal, 2010; 

Tagesson et al., 2013; Woo & Jin, 2016) samt att en del av syftet i studien är att 

kartlägga mönster över en specifik tidsperiod anses denna modell vara tillämplig som 

utgångspunkt. 
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3.	REFERENSRAM	

Nedan presenterade grundläggande teorier, begrepp och förkunskaper kommer forma de 

glasögon ur vilka den empiriska verkligheten betraktas. 

3.1	HÅLLBARHET	OCH	HÅLLBARHETSREDOVISNING	

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett samlingsbegrepp för företags 

samhällsmässiga ansvarstagande i samhället. Det innebär att ta hänsyn till sociala och 

miljömässiga aspekter i verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling. Principerna 

bakom CSR finns i FNs Global Impact och i OECDs rekommendationer (FN, 2016; 

NE, 2016; OECD, 2016) där minimikravet innebär att ta grundläggande ansvar inom 

områdena för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption (FN, 2016). 

Konsekvensen av att CSR betraktas som ett samlingsbegrepp har dock medfört att det 

saknas en allmänt erkänd definition av begreppet. Carroll (1991) delar in företags 

sociala ansvarstagande i en CSR-pyramid bestående av ekonomiskt, legalt, etiskt och 

filantropiska ansvarstagande. Flertalet definitioner har vidare växt fram ur Carrolls 

(1991) CSR-pyramid. Schwartz och Carroll (2003) har formulerat en reducerad modell 

bestående av tre faktorer där ekonomiskt, legalt och etiskt ansvarstagande inkluderas. 

Ekonomiskt ansvarstagande utgör grunden för allt ansvarstagande genom att 

ekonomiska aspekter underbygger alla företagens aktiviteter och innebär 

vinstmaximering eller maximering av aktievärdet, där aktiviteten kan utgöras med syfte 

att öka omsättningen eller förbättra företagets anseende. Vidare förväntas företag ta 

legalt ansvar baserat på vilka krav som åläggs företaget genom lagar. Därefter har 

företag även ett etiskt ansvar som elementärt innebär att agera rättvist och utgörs av 

samhällets samt relevanta intressenters förväntningar gällande hur företaget bör agera 

(Carroll, 1991; Schwartz & Carroll, 2003). Slutligen menar Carroll (1991) att det även 

föreligger ett filantropiskt ansvarstagande gällande att vara en god samhällsmedborgare 

och att bidra till samhället.  

Schwartz och Carroll (2003) motiverar däremot en reducering av Carrolls (1991) 

pyramid med att den filantropiska faktorn både kan innefatta både ekonomiska och 

etiska aspekter. Grankvist (2009) har vidare adderat miljömässigt ansvarstagande till sin 

modell, där vikten av att inte påverka jorden och dess naturresurser negativt framhävs. 
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Babiak och Trendafilova (2011) kan sägas sammanfatta dessa tolkningar till att 

definiera CSR som det agerande företag strävar efter för att göra samhällsmässig nytta 

bortom vad som är lagstadgat. Schwartz och Carroll (2003) menar samtidigt att 

faktorerna inom CSR många gånger överlappar varandra och att aktiviteter därmed 

förekommer som innehåller flera faktorer. Schwartz och Carroll (2003) argumenterar 

för att deras modell, med endast tre kategorier som överlappar varandra, möjliggör en 

mer företagsspecifik kartläggning över hållbarhetsredovisningen då de tre kategorierna i 

deras modell inte alltid är möjliga att separera. Genom att kategorierna överlappar 

varandra finns möjlighet till anpassning utifrån att fokuseringen kan skilja sig företag 

emellan. Den företagsspecifika kartläggningen, med eventuella olika prioriteringar eller 

överlappningar kan sedan enligt Schwartz och Carroll (2003) användas till att vidare 

kartlägga en branschspecifik modell.  Exempelvis kan etiska aktiviteter poängteras som 

grundläggande i ett företag och influera de ekonomiska och legala aktiviteterna, vilket 

innebär att även dessa influeras av den etiska aspekten. Den etiska delen i modellen får 

därmed ett större utrymme genom överlappning och påverkar den ekonomiska och 

legala delen. I ett annat företag kan det istället vara den legala delen som överlappar och 

influerar de andra två delarna och uppnår majoritet. Enligt Schwartz och Carroll (2003) 

skulle kartläggningen av ett företag inom leksaksbranschen och ett företag inom 

tobaksbranschen därmed troligtvis skilja sig åt.  Det antyder CSR som en process där 

varierade tolkningar kan förekomma (NE, 2016). Studien kommer dock som 

utgångspunkt att definiera hållbarhet som ekonomiska, legala, filantropiska, etiska och 

miljömässiga faktorer där CSR således är en del utav hållbarhetsdefinitionen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanställning av faktorer inom hållbarhet 
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Laudal (2010) argumenterar för att det finns en ”CSR-potential” i alla branscher och att 

den varierar beroende på bransch. ”CSR-potentialen” är hög när risken för att 

branschens företag ska bryta mot befintliga normer inom hållbarhet är stor. Samtidigt 

innebär en hög potential att redovisning av aktiviteter inom hållbarhetsarbetet medför 

att företaget påverkas positivt (Laudal, 2010). Konfektionsbranschen anses enligt 

Laudal (2010) ha en hög ”CSR-potential” med sin mer omfattande globala utspridning 

avseende produktion samt försäljningsmarknader i varierande regioner med andra lagar 

och/eller normer. Produktionen av produkterna i branschen bidrar främst till den höga 

potentialen då den är en arbetskraftsintensiv med traditionella tekniker samt att det finns 

stora skillnader i kostnadsnivåer emellan produktionslandet och landet där varan 

konsumeras (Laudal, 2010). Vidare anses marknaden vara till fördel för enbart köparen 

och att det saknas tillräcklig transparens samt existens av kommunikationsbarriärer 

(Laudal, 2010). Det synes därmed vara av fördel för denna bransch att kommunicera 

hållbarhet avseende dessa områden gällande produktionen.  

Ljungdahl (1999, s.1) väljer att definiera miljöredovisning som “miljörelaterade 

uppgifter som redovisas i ett företags årsredovisning eller som bilaga till 

årsredovisningen i en särskild miljö(års)redovisning”. Ljungdahls (1999) studie 

fokuserar enbart på miljöaspekten och då flera faktorer anses tillhöra hållbarhetsarbetet 

idag (Laudal, 2010; Tagesson et al., 2013; Woo & Jin, 2016) kommer denna studie att 

använda ovan definition men byter ut miljörelaterade uppgifter till att inkludera alla 

faktorer av hållbarhetsrelaterade uppgifter samt att miljö(års)redovisning ersätts med 

hållbarhets(års)rapport.  

3.2	SYSTEMORIENTERADE	TEORIER	

Utgångspunkten inom intressent- och legitimitetsteorin består i att redovisning betraktas 

som ett verktyg för företag och dess ledning att bemöta samt tillmötesgå intressenters 

krav i samhället i syfte att uppfylla legitimitet (Ljungdahl, 1999). Trots att både 

intressent- och legitimitetsteorin baseras på samma grundantagande finns det 

skiljaktigheter mellan teorierna. Legitimitetsteorin har som utgångspunkt att motivera 

olika strategier som företaget använder sig av för att legitimera sig gentemot de 

differentierade intressenterna (Deegan, 2002; Dowling & Pfeffer, 1975). 

Intressentteorin har istället som motiv att beskriva de olika relationer som företaget har 
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med intressenterna (Clarkson, 1995; Gray et al., 1995). Teorierna kompletterar därmed 

varandra med olika betoningar gällande hur företagets intressenter ska bemötas 

(Ljungdahl, 1999).  

Den institutionella teorin utgår, såsom legitimitet- och intressentteorin, utifrån att 

företaget påverkas av det samhälle som de verkar i (DiMaggio & Powell, 1983). Den 

kompletterar legitimitets- och intressentteorin då den redogör för hur organisationer 

förstår och svarar på förändringar som åläggs dem genom institutionell press från det 

organisatoriska fält som de befinner sig i (Carruthers 1995; Deegan & Unerman, 2011; 

Meyer & Rowan, 1977). Trots detta menar Hahn och Kühnen (2013) att tidigare 

forskning inte fokuserat på samt använt institutionell teori i lika stor utsträckning för att 

förklara hållbarhetsredovisning som intressentteorin och legitimitetsteorin. En 

utgångspunkt i de tre systemorienterade teorierna ses därmed av fördel då de 

kompletterar varandra och bidrar till att uppnå en objektiv utgångspunkt för studien. 

3.2.1	Intressentteorin	

Intressentteorin grundas i att företagsledningen, i syfte att säkerställa företagets framtida 

överlevnad, eftersöker stöd i deras agerande från företagets mest betydelsefulla 

intressenter, eftersom företaget är beroende av dem för att överleva (Clarkson, 1995; 

Gray et al., 1995). Intressenterna kan enligt Clarkson (1995) indelas i två kategorier där 

de mest betydelsefulla intressenterna benämns som de primära intressenterna medan de 

mindre betydelsefulla rubriceras som de sekundära intressenterna (Clarkson, 1995). 

Gray et al. (1995) menar att företagsledningen främst kommer att anpassa sig, samt 

prioritera, de primära intressenternas åsikter vilket medför att företaget inte förhåller sig 

lika till samtliga intressenter. Frivillig rapportering avseende hållbarhetsfrågor betraktas 

som en dialog mellan företaget och de betydelsefulla intressenterna och innehållet 

påverkas av deras åsikter (Gray et al., 1995; Hahn & Kühnen, 2013).  

Vidare framhäver Hasnas (1998) ytterligare en aspekt inom intressentteorin i form av ett 

etiskt perspektiv, vilket innebär att företagsledningen ska ta hänsyn till samtliga 

intressenter som påverkas av företaget agerande och därmed inte endast tillgodose 

betydelsefulla intressenter. Det medför att företagsledningen möter en balansgång där 

inte bara de betydelsefulla intressenternas åsikter måste tas i beaktning. 

Hållbarhetsredovisningen ses som ett verktyg för en dialog med företagets intressenter 
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(Hahn och Kühnen, 2013; Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011). Utformningen av 

och innehållet i hållbarhetsredovisningen synes därmed påverkas av både betydelsefulla 

och andra intressenter som påverkas av företagets agerande. Konfektionsbranschens 

produktion medför etiska dilemman där ”CSR-potentialen” i branschen möjliggör en 

vidare expanderad hållbarhetsredovisning och företag inom denna bransch ses dra 

fördel av att redovisa till samtliga intressenter som påverkas av produktionen (Laudal, 

2010). Till följd av globaliseringen och den tekniska utvecklingen menar Fassin (2009) 

att det idag finns betydligt fler intressenter som företag måste bemöta och ta hänsyn till, 

där även media framhävs som en specifik intressentgrupp. Fassin (2009) menar att 

denna grupp intressenter, där media ingår, inte har direkt kontakt med företaget men kan 

ålägga ett ansvar på företaget samt kommunicera efterlevnad av detta ansvar till 

omvärlden på ett kraftfullt sätt. 

3.2.2	Legitimitetsteorin	

Legitimitetsteorin har som utgångspunkt i att företag och dess ledning eftersträvar en 

överensstämmelse gällande att utförda aktiviteter sker i linje med de sociala normer och 

värderingar som finns i det samhälle som företaget verkar i (Dowling & Pfeffer, 1975). 

Legitimitet betraktas som en resurs för företaget och förändringar i samhällets sociala 

normer samt värderingar innebär att företagen aktivt måste arbeta med att bemöta dessa 

förändringar för att kunna överleva (Dowling & Pfeffer, 1975). Företaget har, enligt 

Deegan (2002), ett socialt kontrakt med det omgivande samhället i att få bedriva sin 

verksamhet. Om samhället finner att företaget inte agerar i enlighet med detta kontrakt 

kommer viktiga resurstillgångar att försvinna ifrån företaget genom minskad efterfrågan 

på dess produkter/tjänster, minskat utbud ifrån leverantörer, förlorad eller minskad 

arbetskraft och kapitalresurser samt konsekvenser i form av ökade skatter och böter 

(Deegan, 2002). Vidare argumenterar Deegan (2002) för att det sociala kontraktet är 

teoretiskt och dess innehåll är svårt att förutse, vilket i sin tur innebär att olika 

företagsledningar kommer ha olika uppfattningar av vad som anses som legitimt. Enligt 

Deegan (2002) kan strävan efter att legitimera företagets verksamhet motivera att 

frivillig social- och miljörapportering utges av företagsledningen samt påverka dess 

innehåll. Deegan (2002) menar att utgivandet av information avseende arbetet med 

dessa frågor möjliggör för företagen att underlätta den press som åläggs företagen samt 

återta legitimitet när en kris uppstår relaterade till dessa komplicerade frågeställningar 
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för företagen. Deegan (2002) exemplifierar detta genom att nämna sportklädesföretaget 

Nikes åtgärder avseende hållbarhetsrapportering när de utsattes för kritik avseende 

arbetsförhållanden hos anställda som producerade deras produkter i Asien. Hahn och 

Kühnen (2013) framhäver att dagens forskning har funnit stöd för att större företag med 

många intressenter känner ett behov av att rapportera om hållbarhetsarbete, i syfte att 

upprätthålla sin legitimitet med samhället, vilket motiverar för att de större företagen är 

mer benägna att utveckla en hållbarhetsrapportering. Det bekräftas vidare av Deegan 

(2002) genom att det krävs frivillig rapportering av åtgärdande strategier för att kunna 

förändra bilden och bibehålla det sociala kontrakt som företaget har med utomstående 

avseende hållbarhetsfrågor. Legitimitetsteorin bidrar därmed till att kunna förklara 

varför ledningen i företag väljer att utge frivillig information och varför denna 

information kan ändra sig över tid, vilket är beroende på ledningens uppfattning om 

företagets handlingar överensstämmer med det sociala kontraktet avseende dessa frågor 

(Deegan, 2002).  På senare år indikeras mediauppmärksamhet utgöra en påverkande 

faktor för innehållet och omfattningen i dagens hållbarhetsredovisningar (Hahn & 

Kühnen, 2013). Cho & Patten (2007) finner även de stöd i att hållbarhetsrapporter 

används som ett verktyg för att legitimera företags verksamheter, där företag som 

påverkar miljön negativt tenderar att redovisa mer frivillig rapportering avseende 

miljömässig hållbarhet.  

3.2.3	Institutionell	teori		

Institutionell teori redogör för hur organisationer förstår och svarar på förändringar som 

åläggs dem genom institutionell press från det organisatoriska fält som de befinner sig i 

(Carruthers 1995; Deegan & Unerman, 2011; Meyer & Rowan, 1977). Meyer & Rowan 

(1977) menar att många organisationsstrukturer utvecklas från institutionella regler, 

vilka införlivas för att uppnå ökad legitimitet, stabilitet och fortlevnad. Vidare 

framhäver Meyer & Rowan (1977) en distinktion inom institutionell teori mellan 

organisationens formella struktur och det faktiska arbetet. Denna distinktion benämns 

frikoppling och bidrar till att organisationsförändringar kan vara helt frikopplade från 

verkligheten (Carruthers, 1995; Deegan & Unerman, 2011). Den formella strukturen 

utgör en plan för organisationens indelning av avdelningar där mål och politik 

formulerar en agenda för hur dessa aktiviteter hör samman.  Meyer & Rowan (1977) 

kritiserar antagandet att formell struktur skapar koordination och kontroll. Istället 
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hävdar Carruthers (1995) att den formella strukturen sällan överensstämmer med hur 

den faktiska verksamheten bedrivs, varför andra faktorer påverkar företagets agerande.  

Att organisationer anpassar sig till institutionell press kan, enligt DiMaggio & Powell 

(1983) vidare förklaras genom begreppet isomorfism. Isomorfism är en process som 

förmår en enhet i en population att efterlikna andra enheter i populationen för att 

överleva. Som följd tenderar en homogenisering av organisationerna att uppstå på grund 

av att organisationer i samma kontext följer samma institutionella regler (Carruthers 

1995; Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio och Powell 

(1983) har identifierat tre olika processer i form av tvingande, härmande och normativa. 

Tvingande isomorfism härstammar från politiska influenser och problematiken kring 

legitimitet. Det uppstår både på grund av formell och informell press som åläggs 

organisationen från andra organisationer på vilka de är beroende samt av förväntningar 

från det samhälle som organisationen verkar i. Som resultat förändras den 

institutionaliserade organisationsstrukturen beroende på intressenternas påtryckningar 

(Dillard et. al, 2004; DiMaggio & Powell, 1983). Den tvingande isomorfismen är 

relaterad till intressentteorin då Gray et al. (1995) menar att företagsledningen främst 

kommer att anpassa sig till de betydelsefulla intressenterna. 

Härmande isomorfism utgörs av standardresponsen på osäkerhet. Det innebär att när 

organisationen möter en situation präglad av osäkerhet tenderar de att efterlikna andra 

organisationer som de anser inneha legitimitet eller framgång (Dillard et. al, 2004; 

DiMaggio & Powell, 1983). 

Normativ isomorfism grundas på professionalisering inom branschen gällande hur dess 

organisationer bör bedrivas. Det betyder att organisationsstrukturen påverkas av 

etablerade normer och regler, vilka formulerar en gemensam grund och legitimitet för 

branschens autonomi (Dillard et. al, 2004; DiMaggio & Powell, 1983). 

Mot bakgrund att företag eftersträvar legitimitet framhäver institutionell teori vikten av 

att redovisa företagets sociala kultur och miljöarbete. Genom att använda redovisning 

som rationalisering kan företaget upprätthålla legitimitet samt frikoppla redovisning 

från de tekniska och administrativa processerna (Dillard et. al, 2004). Woo och Jin 

(2016) argumenterar för att institutionell teori förklarar skillnader i 

hållbarhetsredovisning i globala företag generellt. Institutionell teori ses vidare som en 
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förklarande del till varför det uppstår skillnader globalt i företags 

marknadsföringsaktiviteter, vilket motiverar relevansen av institutionell teori för att 

förklara skillnader och utveckling av hållbarhetsredovisning (Woo & Jin, 2016). 

Beroende på ursprungsland finns det skillnader avseende hållbarhetsredovisning när det 

kommer till globala företag inom konfektionsbranschen (Woo & Jin, 2016). 

Institutionella krafter bedöms förklara skillnaderna, enligt Woo och Jin (2016), då 

företag med olika kulturella bakgrunder från olika världsdelar visade skillnader i sin 

hållbarhetsredovisning där fokusering avseende olika områden inom CSR skilde sig åt. 

Vidare fann även Woo och Jin (2016) att skillnader uppstår inom en specifik världsdel 

vilket ytterligare motiverar för att institutionella krafter ifrån ursprungslandet påverkar 

och driver hållbarhetsredovisningens utveckling. Även Hahn och Kühnen (2013) 

konstaterar att det finns globala skillnader generellt beroende på institutionella 

skillnader emellan länder, trots ökade möjligheter till standardisering som etablerats på 

senare tid. Tagesson et al (2012) styrker vidare att institutionella krafter inom ett 

specifikt land, i detta fall Sverige och Kroatien, inom samma världsdel påverkar 

utformningen av hållbarhetsredovisningen och skillnader i dess utformning. Tagesson et 

al (2012) finner att branschspecifika överensstämmelser finns inom det enskilda landet. 

Det torde därmed innebära att den svenska konfektionsbranschens 

hållbarhetsredovisning bör sträva åt samma håll med institutionella krafter som en 

förklarande del. Det bekräftas av Ellerup Nielsen och Thomsen (2007) vilka fann att 

företag, i Danmark, måste balansera betydande intressenters intresse med samhällets 

intresse i sin helhet. Intresse åläggs företagen ifrån institutionella organ som 

frivilligorganisationer samt statliga- och regionala institutioner (Ellerup Nielsen & 

Thomsen, 2007). Vidare fann Ljungdahl (1999) en tydlig koppling till att institutionella 

isomorfiska processer (DiMaggio & Powell, 1983) i sin studie avseende 

miljöredovisningen utveckling i svenska börsföretag. De svenska börsföretagen synes 

efterlikna varandra avseende miljöredovisningspraxis för att eftersträva legitimitet trots 

att Ljungdahl (1999) inte fann att miljöopinionen vuxit sig starkare eller att 

miljöproblemen växt sig större. Miljöredovisning är en del av begreppet hållbarhet och 

CSR (Laudal, 2010; Tagesson et al., 2013; Woo & Jin, 2016) och Ljungdahls (1999) 

resultat synes därmed relevant. 
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3.3	LJUNGDAHLS	MODELL		

Ljungdahl (1999) studerade tidigt miljöredovisningens utveckling hos svenska 

börsföretag och fann kopplingar till den institutionella teorin, vilket resulterade i en 

modell för att förklara faktorer som påverkar miljöredovisningens utveckling i det 

enskilda företaget. Ljungdahl (1999) motiverade att företagsegenskaper som 

branschtillhörighet och storlek förklarar skillnader i miljöredovisningspraxis. Vidare att 

faktorer som interna organisatoriska förhållanden och strategiska övervägande hos 

företagsledningen påverkar. Det innebär att företagsspecifika faktorer är av vikt för att 

en förändring ska ske, inte bara branschtillhörighet eller storlek (Ljungdahl, 1999).  

Denna modell härstammar ifrån Gibbins et al. (1990) modell för disclosure som i 

grunden var tänkt för finansiell rapportering. Centralt för Ljungdahls (1999) modell är 

konceptet disclosure position som baseras på att företagsledning intar en position utifrån 

företagets egenskaper, tidigare erfarenheter samt företagsledningens inställning till 

miljöredovisning. Denna position delar Ljungdahl (1999) upp i två olika perspektiv. Det 

första perspektivet innebär att företaget tar en aktiv position med en benägenhet att 

snabbt ta till sig nya redovisningsformer och trender samt aktivt utvecklar sin 

informationsgivning. Det andra perspektivet är den passiva positionen där 

företagsledningen inväntar förändringar i omvärlden och istället för att agera väljer att 

reagera i efterhand. De faktorer som kan påverka vilken position som företag väljer att 

ta kallas antecedents, vilket Ljungdahl (1999) anser vara trögrörliga och allmängiltiga 

faktorer som till exempel traditioner och tidigare erfarenheter, konsumentnärhet och 

kundrelationer, branschtillhörighet och storlek samt företagsledningens 

innovationsbenägenhet. Ljungdahl (1999) menar att ett företags disclosure position är 

relativt stabil i ett kortsiktigt perspektiv men att positionen kan successivt förändras till 

följd av förändringar inom företaget eller dess omgivning. 

I den modell som Ljungdahl (1999) utformat finns även externa och interna aktörer 

samt externa och interna strukturer som påverkar företagsledningen att vid en viss 

tidpunkt tillämpa frivillig rapportering, det vill säga att göra vissa disclosure.  De 

externa aktörerna är andra företag, branschorgan som företaget samarbetar med i till 

exempel miljöredovisningsfrågor, andra företag oberoende av det aktuella företaget som 

inför en egen form av miljöredovisning, miljögrupper som kan kräva att företaget vidtar 

åtgärder, konsulter. Externa strukturer är auktoritativa normgivande organ och tävlingar 
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som “bästa miljöredovisning”. Interna aktörer är drivande miljö- eller 

informationschefer samt interna strukturer är miljöledningssystem & 

miljöorganisationer. De interna strukturerna kan både underlätta men även försvåra ett 

miljöredovisningsarbete enligt Ljungdahl (1999). Ljungdahl (1999) menar även att de 

externa, det vill säga institutionella, faktorerna tenderar att bli starkare efterhand som 

praxis sprids till nya företag och normerande aktörer. Vidare argumenterar Ljungdahl 

(1999) för att utvecklingen av miljöredovisningspraxis är en institutionaliseringsprocess 

och företagsledningen utsätts för institutionella krafter till följd av konkurrenters 

agerande, uttalanden från normgivande organ eller normskapande tävlingar. Till slut 

upplever företaget sannolikt att det bästa är att följa den pågående trenden. När dessa 

institutionella krafter har påverkat tillräckligt går inte utläsa av resultatet av studien 

generellt, enligt Ljungdahl (1999), utan det är bara möjligt att utvärdera retroaktivt. 
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3.4	SAMMANFATTNING	AV	REFERENSRAM	

Hållbarhetsredovisning definieras som hållbarhetsrelaterade uppgifter som redovisas i 

ett företags årsredovisning eller som bilaga till årsredovisningen i en särskild 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhet avses inkludera ekonomiska, legala, etiska, 

filantropiska och miljömässiga faktorer där CSR således är en del utav 

hållbarhetsdefinitionen. Referensramen indikerar att systemorienterade teorier i form av 

intressent- och legitimitetsteorin samt institutionell teori influerar redovisningen av 

hållbarhet. Mot bakgrund av att miljöredovisning utgör en del av 

hållbarhetsdefinitionen torde även hållbarhetsredovisningen utformas beroende på 

företagens disclosure position, det vill säga benägenhet att utveckla sin 

informationsgivning. Vidare påverkar externa och interna aktörer samt externa och 

interna strukturer företagens informationsgivning. 

Figur 2. Sammanställning av referensram 
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4.	EMPIRISK	METOD	

Nedan beskrivs studiens empiriska metod. Den redogör för hur den empiriska 

verkligheten fångats samt motiverar detta tillvägagångssätt. Metoden redogör även för 

etiska aspekter som studien kan komma att beröra. 

4.1	UNDERSÖKNINGSDESIGN	

Studien syftar till att utforska en så neutral och objektiv bild som möjligt. Det medför 

att studien kommer att ha ett realistiskt perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För 

att utforska vad konfektionsbranschen redovisar om hållbarhet samt kartlägga mönster 

över hur detta har förändrats över tid kommer undersökningsdesignen utformas som en 

longitudinell fallstudie. En longitudinell fallstudie grundas på hur företeelser förändras 

över tid (Yin, 2007; Yin, 2014). Det ger oss möjlighet att utgå från enskilda företag 

inom konfektionsbranschen och studera urvalet under flertalet tidpunkter (Bryman, 

2012; Yin, 2007). En fallstudiedesign medför en ingående och detaljerad granskning av 

ett specifikt fall (Bryman, 2012) där fallet i denna studie berör fenomenet 

hållbarhetsredovisning inom konfektionsbranschen. Därmed är det inte 

konfektionsbranschen som specifikt fall som studien avser att utforska, utan fenomenet 

hållbarhetsredovisning inom denna bransch. Branschen innefattar flera olika företag, 

vilket motiverar en enfallsstudie med flera analysenheter som representerar de olika 

företagen (Yin, 2007). Till följd av fallstudiedesign kommer studien att ha en begränsad 

generaliserbarhet då det föreligger en limiterad möjlighet i att dra slutsatser från ett 

enstaka fall (Bryman 2012; Yin, 2007). Yin (2007) betonar att fallstudier bygger på 

analytiska generaliseringar. Detta till skillnad mot exempelvis en surveyundersökning 

där statistisk generalisering genomförs, vilket ökar möjligheten att generalisera urvalet. 

Problematiken gällande generaliseringar inom fallstudier berör den grundläggande 

uppfattningen om att generalisera till andra fall (Yin, 2007). Studien syftar inte till att 

generalisera resultatet av hållbarhetsredovisning över tid utan till att erhålla en ökad 

förståelse för begreppet hållbarhetsredovisning. För substans kräver detta dock en 

replikering av resultatet i ytterligare områden (Yin, 2007), vilket medför att studien 

enbart utgör en del utav en ökad förståelse för hållbarhetsredovisning genom att studera 

ett specifikt fall i form av fenomenet i konfektionsbranschen.  
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4.2	URVAL	

Företagen i studiens urval återfinns i konfektionsbranschen i Sverige. Urvalet styrks av 

tidsmässiga begränsningar men även att institutionella krafter inom ett specifikt land 

enligt tidigare studier (Tagesson et al, 2012; Woo & Jin, 2016) indikerar koppling till 

hållbarhetsredovisningens utformning.  I linje med det realistiska perspektivet framhävs 

dock generaliserbarhet som ett kvalitetskriterium, vilket inom kvalitativa studier 

förutsätter representativitet i den meningen att urvalet ska gå att generalisera till ett 

större sammanhang (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det kommer dock leda till en ökad 

förståelse för fenomenet hållbarhet inom den specifika branschen i Sverige. För att 

uppfylla detta kvalitetskriterium kommer studien därför att utgå ifrån ett ändamålsenligt 

urval baserat på företag som bedöms tillhandahålla den data som studien kräver samt 

har till syfte att identifiera samband (Hartman, 2001). Det innebär att urvalet kommer 

att bestå av företag inom konfektionsbranschen som är noterade på Nasdaq Stockholm.  

Konfektionsbranschen representerad på den svenska börsen består i dagsläget endast av 

fem företag. Dessa är Björn Borg som börsnoterades år 2004 (NASDAQ OMX Nordic, 

2016a), H&M år 1987 (NASDAQ OMX Nordic, 2016b), KappAhl år 2006 (NASDAQ 

OMX Nordic, 2016c), Odd Molly år 2007 (NASDAQ OMX Nordic, 2016d) samt MQ 

Holding år 2010 (NASDAQ OMX Nordic, 2016e). Eftersom syftet är att utforska vad 

konfektionsbranschen redovisat om hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har 

förändrats över tid kommer studien att avgränsas till åren 2007- 2014. Denna period 

motiveras av studiens tidsmässiga begränsningar och att åtta år anses vara en tillräckligt 

lång period för att kartlägga hur hållbarhetsredovisning förändrats. Till följd av den 

valda tidsperioden mellan år 2007- 2014 och att urvalet baseras på Nasdaq Stockholm 

kommer studien inte inkludera MQ Holding eftersom de endast varit etablerade på den 

svenska börsen sedan år 2010. Börsnotering är dock inte ett krav för att redovisa 

hållbarhet, varför exkluderingen av MQ Holding snarare motiveras distinkt av att det är 

konfektionsbranschen noterade på Nasdaq Stockholm under tidsperioden år 2007- 2014 

som studien avser att studera. Därmed betraktas studiens reliabilitet och validitet 

(Bryman, 2012) inte försämras. Börsnotering identifieras som en viktig aspekt att 

beakta, då den medför fler ägare som har ett direkt intresse i företagets agerande och 

dess konsekvenser. Ägare ses som en betydande intressent enligt Gray et al. (1995) som 

har stort inflytande på frivillig rapportering.  
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4.3	DATAINSAMLINGSMETOD	&	DATAANALYS	

För insamlingen av relevant data består studien av dokument i form av årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter, vilka klassificeras som officiella dokument från privata källor 

(Bryman, 2012). Inom det realistiska perspektivet anses dokument vara källmaterial 

som ger inblick i hur vissa förhållanden i verkligheten är beskaffade. De avspeglar en 

neutral bild av bestämda sakförhållanden samt händelseförlopp i en organisation 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011), vilket förstärker studiens reliabilitet (Bryman, 2012). 

Det är viktigt att dokumenten har hög tillförlitlighet och neutralitet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011), där årsredovisningar och hållbarhetsrapporter kan kritiseras för att spegla 

en subjektiv bild (Bryman, 2012). Mot bakgrund av att studien syftar till att utforska 

vad konfektionsbranschen redovisar om hållbarhet ger dock dessa dokument oss 

möjlighet att studera den kontext i vilken branschen presenterar sitt hållbarhetsarbete 

(Bryman, 2012). Då studien avser att utforska den förmedlade verkligheten är dessa 

sekundära källor väl lämpade för studien och bedöms inte inge läsaren en falsk bild av 

verkligheten utan kan anses vara trovärdiga. Enligt det realistiska perspektivet är det 

önskvärt att utgå ifrån mer än en synvinkel vid granskningen av verkligheten för att 

säkerhetsställa validitet och tillförlitlighet (Justesen & Mik-Meyer, 2011), men då 

studien syftar till att utforska branschens förmedlade verklighet tillåter kombinationen 

av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter att utforska en övergripande bild av 

företagens redovisade hållbarhetsarbete. Att exkludera andra forum där företag kan 

tänkas redovisa sitt hållbarhetsarbete motiveras av studiens begränsade omfattning.  

Datainsamling påbörjades därmed genom en nedladdning av samtliga årsredovisningar 

samt hållbarhetsrapporter ifrån företagens hemsidor på Internet. En av 

hållbarhetsrapporterna ifrån KappAhl fanns inte tillgänglig i digital form på företagets 

hemsida, vilket medförde att deras hållbarhetsavdelning kontaktades för att erhålla ett 

pappersexemplar. KappAhl hade inte heller utgivit separata hållbarhetsrapporter för 

varje enskilt år under perioden. Studiens validitet (Bryman, 2012) kan kritiseras av att 

KappAhl inte haft separata hållbarhetsrapporter utgivna för datainsamling för varje 

enskilt år under den studerade perioden. Till följd av att studien avser att utforska 

mönster över tid betraktas dock studien ändå uppfylla validitet då mönster ändå tordes 

kunna urskiljas ur befintligt datamaterial. I relation till studiens reliabilitet (Bryman, 

2012) bör ett förbehåll poängteras gällande att studien baseras på subjektiv tolkning där 
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datamaterialet, i linje med de induktiva inslagen, granskas förutsättningslöst för att 

kartlägga mönster avseende hållbarhet i konfektionsbranschen. Reliabilitet vid 

kvalitativa studier begränsas, till skillnad mot kvantitativa studier, då det föreligger 

svårigheter i att upprepa studien till följd av att en subjektiv tolkning inkluderas i 

forskningsprocessen (Bryman, 2012). Det innebär att en likartad studie kan generera ett 

olikartat resultat beroende på hur datamaterialet tolkas. Vid kvantitativa studier är 

replikationen högre på grund av att dessa studier inriktas till större del på kvantitativa 

mått (Bryman, 2012). Till följd av att studien tillämpar en referensram som stödjer och 

vägleder den subjektiva tolkningen anses studiens reliabilitet dock förstärkas.  

Datainsamlingen av samtliga årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter utfördes enskilt 

av respektive författare för varje enskilt år och företag. Syftet med att båda författarna 

bearbetade materialet separat var att reducera subjektivitet i studien. Hela 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter, det vill säga inte bara avsnitt självutnämnda 

av företagen som hållbarhetsavsnitt, bearbetades för att inte riskera att missa relevant 

material. Med hjälp av den teoretiska referensramen markerades ord, fraser och termer 

med överstrykningspenna utifrån de faktorer som referensramen inkluderat i begreppet 

hållbarhetsredovisning, det vill säga inom faktorerna ekonomi, legalt, filantropiskt, 

etiskt och miljö. Kodning och analys inleddes omedelbart när en årsredovisning eller 

hållbarhetsrapport började studeras. Det betyder att ord, fraser eller fenomen som 

indikerade begreppet hållbarhet eftersöktes och utvärderades i sitt sammanhang som 

relevant. Detta kan exemplifieras genom ord som “miljövänlig” eller “rättvist”, fraser 

som “vi har ett ansvar” eller fenomen som “vi kan inte bara fokusera på lönsamhet”, 

vilka markerades med hjälp av en överstrykningspenna av varierad färg beroende på 

vilken faktor respektive författarna subjektivt bedömde att termerna indikerade.  

Eftersom studien tillämpar en deduktiv ansats där induktiva inslag sker datainsamlingen 

parallellt med urval och analys. Det innebär att studien inte kommer göra någon 

uppdelning av urval, datainsamling och analys utan samla in data tills dess att 

tillräckligt entydiga samband kan identifieras och generera teorier i form av mönster 

(Hartman, 2001). Vid analys av insamlad data tillämpas en innehållsanalys som innebär 

att vi söker efter bakomliggande teman i materialet (Bryman, 2012). Till följd av att 

datainsamlingen i studien styrs av en teoretisk referensram måste riskerna med att 

besitta förutfattade meningar om begreppet hållbarhet undvikas, vilket uppnås genom 

att ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt till den empiriska verkligheten. För att 
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inte konstruera teorier som grundas i alltför hög utsträckning på den teoretiska 

referensramen måste referensramen tillämpas med försiktighet för att inte vinkla 

datainsamlingen i den meningen att data samlas in enbart för att bekräfta referensramen 

(Hartman, 2001). Urval, datainsamling och analys skedde därmed kontinuerligt genom 

en ständig jämförelse (Hartman, 2001), vilket möjliggör en kartläggning av mönster 

utanför referensramen. För att hantera insamlad data är kodning vidare en elementär 

process då data betraktas som indikatorer på begrepp och i sin tur omvärderas samt 

jämförs ständigt för att avgöra inom vilka faktorer de bäst passar in på (Hartman, 2001). 

Det medför att insamlat datamaterial kan urskilja såväl likheter som skillnader jämfört 

med den teoretiska referensramen. Eftersom faktorernas egenskaper inte ska påverkas 

av förutfattade meningar tilläts faktorerna att inkludera nya egenskaper eller att nya 

faktorer formulerades vilket innebar att empiriskt funna kategori medgavs variera från 

den teoretiska referensramen. Det medförde att om en klassificering utifrån 

referensramen inte var möjlig togs den ändå med i beaktning för vidare analys. Vidare 

analyserades resultatet för respektive år, företag, faktor samt ej bekräftat material ifrån 

referensramen för att möjliggöra en kartläggning över utvecklingen över tid. Detta 

arbete fortgick tills dess att mättnad upplevdes (Hartman, 2001), det vill säga att 

tidsmässiga begränsningar medförde att sorteringen fick avslutas. Minnesanteckningar 

fördes i direkt samband med kodningen av det empiriska materialet enskilt av båda 

författarna. Dessa minnesanteckningar bestod av abstrakta tankar om koderna, 

faktorerna, egenskaperna och dess relationer som senare låg till grund för vidare 

gemensam analys. I sorteringen jämfördes därför minnesanteckningarna inbördes med 

det empiriska materialet samt med varandra. Samtliga anteckningar har sparats för att 

kunna tas fram vid behov vid en annan tidpunkt, vilket är av vikt i en fallstudie (Yin, 

2007).  

Slutligen analyserades det sammanställda empiriska materialet gemensamt där 

jämförelser och kopplingar gjordes för att generera det empiriska materialet bestående 

av en sammanfattande bild av hållbarhetsredovisningen för branschen över den 

studerade perioden. För att urskilja utvecklingen över tid gjorde författarna en 

bedömning av skiftningar i företagens hållbarhetsfokusering utifrån mättnad, det vill 

säga att författarna upplevde tillräckliga entydiga indikationer på förändringar och 

skiften inom respektive fokusområde (se bilaga 5, bilaga 6 & bilaga 7). 

Sammanställningen av det empiriska materialet ska därmed ses representera branschen i 
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sin helhet, där överensstämmelse varit möjlig hos alla studerade företag om inget annat 

anges. Eventuella oenigheter sinsemellan författarna har inte fått representeras i det 

empiriska materialet. Därmed har vissa aspekter exkluderats som inte varit lika 

representativa. Dessa utgörs exempelvis att företagsspecifika aktiviteter som inte har 

identifierats hos någon utav de övriga företagen. Studiens syfte, att utforska vad 

konfektionsbranschen redovisat om hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har 

förändrats över tid, medför samtidigt att företagsspecifika aspekter inte bidrar till en 

ökad förståelse för branschen som helhet. Efter detta analyserades det empiriska 

materialet gentemot befintliga systemorienterade teorier representerade i referensramen. 

Vidare analyserades även det empiriska materialet med Ljungdahls (1999) modell för 

miljöredovisning för att utvärdera om modellen utifrån ett vidare begrepp och under en 

senare tidsperiod är applicerbar. 

4.4	ETISKA	ASPEKTER	

Forskningsfrågor och datainsamlingsmetoder kräver ett etiskt förhållningssätt eftersom 

det inkluderar en avvägning mellan den nytta och den eventuella skada forskningen kan 

komma att åstadkomma (Bryman, 2012). Vetenskapsrådet (2016) har formulerat fyra 

grundläggande krav för att skydda individens integritet. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet. Datainsamlingen i studien 

består av offentliga dokumentet, i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

från privata källor (Bryman, 2012), vilket ger till följd av att denna studie därmed inte 

framkallar några etiska problem enligt Vetenskapsrådets (2016) definition. Då dessa 

dokument är allmänt tillgängliga bedöms risken som minimal för att denna studie skulle 

kunna orsaka någon skada för den bransch och tillhörande företag som studeras.   
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5.	FALLFÖRETAG	

Nedan kommer en kort presentation av samtliga fallföretag i fallstudien. 

5.1	BJÖRN	BORG	

Varumärket Björn Borg drivs av Björn Borg-koncernen och registrerades i Sverige år 

1989 (Björn Borg, 2015a). Marknaden består utav drygt 30 länder, varav Sverige och 

Holland är de största. Nettoomsättning för år 2014 var ungefär 539 miljoner SEK med 

41 butiker, där 18 stycken är egna butiker (Björn Borg, 2015b). Björn Borg har varit 

noterad på Nasdaq Stockholm sedan år 2007. Aktien handlades först på Mid Cap-listan, 

men finns sedan år 2013 på Small Cap-listan. Antalet aktieägare var år 2014 6 327 

stycken, där företagets tio största ägare innehar motsvarande 49,8 procent med Fredrik 

Lövstedt som största ägare om 10,94 procent följt av Swedbank Robur Fonder om 7,5 

procent (Björn Borg, 2015b) 

5.2	H&M	

H&M etablerade år 1947 sin första butik, kallad Hennes, i Västerås och har numera 3 

511 butiker i 55 länder runt om i världen. Nettoomsättning för år 2014 uppnådde 151,4 

miljarder SEK (H&M, 2015a). År 1974 börsnoterades H&M på Nasdaq Stockholm och 

finns idag listat på Large Cap. År 2014 fanns 204 754 aktieägare och den största 

aktieägaren är familjen Stefan Persson som via Ramsbury Invest AB innehar samtliga 

A-aktier, representerar 68,6 procent av rösterna och innehar 35,5 procent av det totala 

antalet aktier. Till följd av detta är Ramsbury Invest AB moderbolag till H&M (H&M, 

2015a) 

5.3	KAPPAHL	

Modekedjan KappAhl grundades år 1953 och har närmare 400 butiker i Sverige, Norge, 

Finland och Polen samt även en online shop, där 19 procent av sortimentet uppges vara 

hållbarhetsmärkt. Vid bokslutet för år 2014 var nettoomsättning 4,7 miljarder SEK och 

företaget har drygt 4000 anställda (KappAhl, 2015a). Sedan år 2006 har KappAhl-

aktien varit börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. År 2014 fanns cirka 17 000 
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aktieägare där Mellby Gård AB (Rune Andersson) var största ägare med ett innehav på 

20,3 procent följt av Handelsbanken Fonder med 7,1 procent och Swedbank Robur 

fonder med 5,2 procent (KappAhl, 2015a). 

5.4	ODD	MOLLY	

Odd Molly bildades år 2002 och bedriver försäljning främst via externa återförsäljare. 

Omsättning var år 2014 drygt 2,9 miljoner SEK med sex egna butiker, två shops-in-

shops i Sverige samt en online shop tillgänglig för konsumenter inom hela Europa och 

USA. Under år 2014 omfattade Odd Mollys marknad totalt 30 länder (Odd Molly, 

2015). Sedan år 2010 är Odd Molly-aktien börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Small 

Cap-listan (Odd Molly, 2015). Aktien noterades dock först på First North år 2007 för ett 

dotterbolag till Odd Molly i USA innan de år 2010 ansökte om notering på Nasdaq 

Stockholm (Odd Molly, 2011). År 2014 omfattade antalet aktieägare i företaget 2 711 

där de tio största ägarna innehar motsvarande 76,7 procent. M2 Capital Management 

AB är största aktieägare med ett innehav om 19,56 procent, Kattvik Financial Service är 

näst största om 18,25 procent och ATV Holding AB tredje största om 11,55 procent 

(Odd Molly, 2015). 
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5.5	SAMMANSTÄLLNING	AV	FALLFÖRETAG	

		 Björn	Borg	 H&M	 KappAhl	 Odd	Molly	

Grundades,	år	 1989	 1947	 1953	 2002	

Börsnoterades,	år	 2007	 1974	 2006	 2007	

Nettoomsättning	2007	 495	MSEK	 79	346	MSEK	 4	473	MSEK	 130	MSEK	

Nettoomsättning	2014	 539	MSEK	 151	419	MSEK	 4	743	MSEK	 294	MSEK	

Genomsnittligt	antal	sidor	i	

årsredovisning	

81	 96	 79	 57	

Separat	hållbarhetsrapport	 Nej	 Ja	 Ja	 Nej	

Genomsnittligt	antal	sidor	i	

hållbarhetsrapport	

		 117	 37	 		

Genomsnittligt	antal	

hållbarhetsrelaterade	sidor	

11	 140	 49	 10	

Figur 3. Sammanställning av fallföretag (se bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4) 
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	6.	EMPIRI		

Nedan presenteras det empiriska resultat som studien gett upphov till. Funna faktorer 

har till viss del försätts med rubriker som skiljer sig mot referensramen på grund av att 

empiriskt insamlat material tillåtits omformulera faktorernas innehåll. Underliggande 

kategorier som identifierats till varje faktor diskuteras samt hur dessa har förändrats.  

6.1	EKONOMI	

Ekonomiska aspekter redovisas framförallt i relation till långsiktig fortlevnad där 

hållbarhet betraktas som en investering till framtida tillväxt i form av god lönsamhet, 

värdeskapande och riskminimering. 

Björn Borg (2013, s.30) 

Hållbarhetsarbetet har en värdeskapande och riskminimerande funktion. 

	6.1.1.	Lönsamhet	och	värdeskapande	

Under den studerade perioden mellan år 2007-2014 har företagen utvecklat en 

benägenhet att beakta hållbarhet som en påverkande faktor för företagets ekonomi. 

Gällande företagen som har haft en längre marknadsnärvaro kan H&M och KappAhl 

redan i periodens början urskiljas redovisa att lönsamhet står i nära relation till aspekter 

inom hållbarhet för ett värdeskapande.. 

H&M (2009a, s.15)  

För H&M:s framtida tillväxt och fortsatt goda lönsamhet är det också 

viktigt att vi driver verksamheten på ett socialt och miljömässigt hållbart 

sätt. 

KappAhl (2008a, s.20) 

Genom att ta ställning och även konkret redovisa, visar företaget att det inte 

finns någon motsättning mellan mode och miljö, eller mellan mode och 

moral. 
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Att arbeta med hållbarhet för att generera lönsamhet och värdeskapande tenderar även 

att kunna urskiljas hos Björn Borg och Odd Molly i den studerande periodens början. 

Den avgörande skillnaden berör hur dessa företag redovisar hållbarhet som en faktor att 

beakta, men redovisar vidare inte för hur denna aspekt ska inkluderas i verksamheten. 

Kopplingen mellan ekonomiska faktorer och hållbarhet redovisas mer i termer av en 

övergripande hänsyn snarare än ett konkret överstämmande arbete mellan hållbarhet 

och vinstmaximering. 

Odd Molly (2008, s.2)  

Framtida tillväxt ska präglas av fortsatt kvalititetsmedvetenhet och 

ansvarsfull hänsyn till bolagets omvärld. 

Mot slutet av perioden har istället tydliga tendenser där alla företagen betonar vidare 

hållbarhetsfrågor som en grundläggande beståndsdel även för framtida lönsamhet 

urskilts. Företagen klargör att omvärlden förväntar sig ett ansvarstagande beträffande 

hållbarhet genom ett aktivt arbete. 

6.1.2	Riskminimering	och	långsiktig	fortlevnad	

Vidare utvecklas och expanderar ekonomiskt ansvarstagande då branschen adderar en 

betoning av behovet att arbeta med hållbarhet i syfte att minimera risk och förhindra 

negativ exponering av varumärket. Företagen poängterar att de identifierar en risk med 

att bortse från hållbarhetsfrågor då det kan skada varumärket och påverka lönsamheten 

negativt. 

Odd Molly (2015, s.23) 

Särskilt konsumentvaruföretag med leverantörer i utvecklingsländer kan bli 

utsatta för kritik avseende exempelvis arbetsförhållanden, produkternas 

kvalitet och produkternas miljöpåverkan. En negativ exponering i sådana 

frågor medför minskat förtroende för företagets varumärke och kan leda till 

minskad efterfrågan av företagets produkter och därmed inverka negativt på 

bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Återkommande mönster har urskilts kring hur företagen ytterligare motiverar sitt 

hållbarhetsarbete utifrån hänsyn, ansvarstagande och långsiktighet genom att betrakta 
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hållbarhet som en nödvändig faktor för att verka på marknaden i ett långsiktigt 

perspektiv. Det poängteras i termer av att lönsamhet och hållbarhet är oskiljaktiga 

faktorer som verkar mot samma mål, men även genom att ta hänsyn och ta ansvar för 

hur omvärlden påverkas av verksamheten 

KappAhl (2014a, s.3) 

Lönsamhet och hållbarhet är två sidor av samma mynt för oss. 

6.2	SOCIALT/ETISKT		

Inom socialt/etiskt ansvarstagande redovisas primärt två huvudsakliga områden över 

den studerade perioden i form av organisationsmedlemskap, samarbeten och 

samhällsinsatser samt affärsrelationer, medarbetare och människor. Utveckling har 

urskilts genom en expansion i företagens redovisning. Branschen tenderar därmed att 

redovisa ett ansvarstagande som sträcker sig utanför företagens egen organisation. Inom 

denna faktor har en sammanslagning gjorts av de underliggande faktorerna filantropiskt 

och etiskt enligt den ursprungliga referensramen till socialt/etiskt. Företagen beskriver 

aktiviteter som kan klassificeras som filantropiskt som ett socialt ansvarstagande. 

Begreppen socialt och etiskt används även i varierande utsträckning samt i många fall 

även för likartade aktiviteter. 

H&M (2015a, s.9) 

H&M:s satsningar på sociala förbättringar och minimerad miljöpåverkan 

sträcker sig därför längs produkternas hela livscykel – från att använda 

naturresurser ansvarsfullt till att säkerställa goda arbetsförhållanden i 

leverantörsledet. 

Odd Molly (2015, s.14) 

Odd Mollys ansvar innefattar god etik, ett socialt ansvarstagande och 

miljötänkande. De etiska och miljömässiga riktlinjerna gäller alla som 

arbetar med Odd Molly – de egna medarbetarna, leverantörer, 

underleverantörer och andra samarbetspartner.  
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6.2.1	Organisationsmedlemskap,	samarbeten	och	samhällsinsatser	

Det ena området berör organisationsmedlemskap, samarbeten och samhällsinsatser. 

Dessa redovisas främst genom aktiviteter som syftar till att ha en positiv 

samhällsinverkan. Ett återkommande mönster handlar om att företagen tenderar att 

etablera diverse organisationsmedlemskap och samarbeten, vilka ingås för att 

åstadkomma större samhällsinsatser än vad företagen själva hade kunnat prestera. Det 

antyder dessutom att företagen strävar efter att ta ett större ansvar för samhället i stort. 

Björn Borg (2015b, s.57)  

Björn Borg som varumärke tar aktiv ställning för mer kärlek i världen och 

för alla människors rätt att älska den man vill. Det är en central del av våra 

varumärkesvärderingar. Detta har under året tagit sig uttryck i en rad olika 

projekt och kampanjer, där vi under denna paroll samlat in pengar eller 

vidtagit andra åtgärder för att försöka göra världen till en lite bättre, och 

lite mer kärleksfull plats. 

H&M (2014a, s.37)  

H&M använder sin storlek och sitt inflytande för att påverka utvecklingen i 

en positiv riktning. Men för att få till stånd varaktiga förbättringar räcker 

inte ett enskilt företags engagemang. För att verkligen göra skillnad på lång 

sikt krävs också samarbeten, med regeringar såväl som med 

intresseorganisationer och andra företag. 

Under den studerade perioden redovisas initialt samarbeten med ett fåtal organisationer, 

vilka fortsätter att ingå i redovisningen för att skapa någon form av grund för hur 

framtida samarbeten ska etableras. Exempelvis har Björn Borg sedan i periodens början 

samarbetat med organisationen Business Social Compliance Initiative, BSCI, för att 

säkerställa att uppförandekoden efterlevs och med tiden ingått ytterligare samarbeten 

med bland annat Mathare Youth Sports Association, MYSA, som bidrar till bredare 

samhällsinsatser. Samma mönster går att urskilja hos H&M och KappAhl, men till följd 

av deras längre marknadsnärvaro tenderar de att redan inledningsvis ha etablerat 

flertalet samarbetet och medlemskap. 
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Det går att urskilja ett mönster där de yngre företagen på marknaden, Björn Borg och 

Odd Molly, fokuserar på medlemskap i olika organisationer och att stödja välgörande 

projekt medan H&M och KappAhl uppvisar en benägenhet att gå steget längre genom 

att bedriva egna projekt. Främst har ett ökat ansvarstagande redovisats i relation till 

tillverkningen där dessa företag redovisar hur de kan förbättra hela samhället i de länder 

där produktion bedrivs. Exempelvis har H&M utvecklat sin hållbarhetsredovisning mot 

att använda sin storlek och sina resurser för att påverka. Detta exemplifieras bland annat 

genom deras arbete med rättvisa löner i Bangladesh där de för en dialog med 

makthavare inom landet för att höja minimilöner.  

H&M (2012a, s.31) 

Bangladesh är en viktig inköpsmarknad men också ett av världens fattigaste 

länder. Som köpare inom textilindustrin i landet skapar vi sysselsättning för 

hundratusentals människor där och bidrar därmed till ekonomisk tillväxt. 

Det ger oss ett inflytande som vi använder för att tackla strukturella 

problem. 

Samma trend kan urskiljas i KappAhl som år 2009 grundade ett träningscenter i 

Bangladesh där kvinnor ges utbildning med garanti till anställning inom textilindustrin 

och ett liv utanför slummen. 

H&M (2012a, s.28)  

Internationell handel spelar en viktig roll för länders utveckling eftersom 

det är en källa till ekonomisk tillväxt och hjälper till att lyfta människor och 

nationer ur fattigdom. H&M bidrar till över en miljon arbetstillfällen för 

människor runt om i världen, till stor del i Asien. Storleken och inflytandet 

används för att påverka samhällsutvecklingen i dessa länder i en positiv 

riktning och bidrar långsiktigt till bättre förhållanden för många människor. 

KappAhl (2014, s.14)  

KappAhl är en del av samhället och bidrar med allt från prisvärt mode till 

arbetstillfällen, samhällsutveckling och ekonomiska värden hela vägen från 

design till försäljning och textilinsamling. 
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6.2.2	Affärsrelationer,	medarbetare	och	människor	

Det andra centrala området består av affärsrelationer, medarbetare och människor där 

redovisningen huvudsakligen handlar om uppförandekoder, arbetsförhållande, affärsetik 

och rättigheter. Uppförandekoder redovisas genomgående hos företagen där det 

huvudsakliga innehållet berör värderingar och riktlinjer avseende affärsetik och 

rättigheter. Utgångspunkten bygger på internationella standarder som exempelvis FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och ILO-konventioner. I detta avseende 

redovisas bland annat arbetstider och säkerhet på arbetsplatsen, men även rätten att 

behandlas med respekt. 

KappAhl (2014b, s. 15) 

Uppförandekoden är en del av ramavtalet med våra leverantörer och 

omfattar områden som tvångsarbete, barnarbete, förenings- och 

organisationsfrihet, löner och arbetstider samt säkerhet på arbetsplatsen. 

Dessutom förbinder sig leverantörerna att följa våra krav avseende 

affärsetik och korruption. 

Björn Borg (2015b, s. 45)  

Det handlar om att de individer som arbetar för Björn Borg, både egna 

anställda och till exempel arbetare i våra externa tillverkares fabriker, ska 

behandlas med respekt och ha rimliga arbetsvillkor. 

Medarbetarnas betydelse betonas genomgående i företagens redovisning, där 

medarbetarnas kompetens och utveckling poängteras som avgörande för fortsatt 

framgång. Företagen ägnar specifika avsnitt åt att redovisa medarbetarnas betydelse, 

vilka även återfinns i de separata hållbarhetsrapporter som H&M och KappAhl 

tillhandahåller.  Mångfald och jämställdhet tenderar även att redovisas som viktiga 

aspekter för att skapa positiv utveckling där företagen tenderar att vilja redovisa detta 

specifikt genom att redogöra för könsfördelning inom företaget. 

Under den studerade perioden framträder en utveckling angående vad företagen 

redovisar gällande sin uppförandekod. Under den studerade periodens början fokuserar 

samtliga företag på att redovisa vad uppförandekoden innebär för att vidare utvecklas 

mot att konkret redovisa för hur uppförande faktiskt efterlevs. Bedömningen utav 
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uppförandekoden sker framför allt utifrån kontroller och revisioner. Med undantag från 

Odd Molly sker en utveckling i den senare delen av perioden mot att såväl Björn Borg 

som H&M och KappAhl redovisar hur leverantörerna uppfyller företagens krav utifrån 

en graderad skala. En trend mot att detaljerat redovisa vad socialt och etiskt 

ansvarstagande innebär är även tydlig. Tendenser som har urskilts berör bland annat 

affärsetik där företagen redovisar ett ställningstagande mot korruption och mutor, men 

även mot barnarbete. 

6.3	MILJÖ	

Redovisning som avser miljömässigt ansvarstagande har varit tydligt definierbar, där 

företagens redovisning grundar sig i att poängtera vikten av ett värnande om vår planet 

samt dess resurser. Över den studerade tidsperioden tenderar redovisning inom miljö att 

bestå av ett ansvarstagande som sträcker sig utanför företagets egen organisation och de 

konsekvenser som uppkommer under produktens livscykel. Inledningsvis poängteras 

emellertid befintliga riktlinjer inom miljöaspekten, stadier i produktens livscykel där 

företagen har en direkt påverkan. Branschen framhäver enhetligt strategier avseende 

kemikaliehantering, utökad andel hållbara material och mer miljövänliga transporter. 

KappAhl (2013a, s.18)  

Future symboliserar KappAhls arbete med miljöfrågor. Det handlar bland 

annat om att bidra till ökad användning av hållbara material, effektivare 

vattenanvändning i produktion, mer hållbara transporter och effektiva 

logistiklösningar.   

6.3.1	Miljömässiga	konsekvenser	från	den	påverkbara	verksamheten	

Inom konfektionsbranschen förekommer en enighet över hela den studerade perioden 

mellan år 2007-2014 avseende förekomsten av kemikalier i produkterna samt 

produktionen med fokus på kemikalierestriktioner för att minimera mängden 

kemikalier.  
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Odd Molly (2008, s.27) 

Odd Molly har dessutom en förteckning över kemikalier som inte får 

användas i produktionen. Samtliga leverantörer måste bekräfta att dessa 

kemikalier inte används. Odd Molly besöker leverantörerna regelbundet för 

att i möjligaste mån tillse att uppförandekoden efterlevs. 

Den direkta miljöpåverkan poängteras tydligare av H&M och KappAhl, där samarbeten 

redovisas med både andra företag inom branschen och organisationer, i syfte att 

minimera förekomsten av kemikalier i avfallsvatten från produktionsfabrikerna. En 

utökad lagstiftning har framkommit under den studerade perioden, EU-förordningen 

REACH, vilket har påverkat redovisningen där samtliga företag uppdaterat befintliga 

restriktionerna enligt denna lag. Redovisningen innefattar ytterligare arbetet med 

kontroll och uppföljning över att leverantörerna följer avtalade kemikaliekrav med 

företagen, som i sin tur grundar sig i de legala kraven men även utökade frivilliga 

restriktioner ifrån företagen själva. 

Transport är ytterligare ett överensstämmande ansvarsområde inom branschen över den 

studerande perioden mellan år 2007-2014. En enhetlig redovisning av att flygtransport 

ska minimeras och ersättas med alternativ som tåg och lastbil har identifierats. 

Samtidigt redovisas inte enbart det specifika transportsättet utan även det löpande 

arbetet med logistik redovisas, där till exempel mål att minimera koldioxidutsläppen 

framhävs. 

H&M (2008c, s.18) 

Achieving transport with less impact on the environment at H&M entails 

working with environmentally aware transport companies, switching to rail 

and/or sea transport solutions where possible and optimising transport for 

increased efficiency with reduced fuel consumption, increased use of 

renewable fuels and cleaner energy solutions.  
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Odd Molly (2015, s.15) 

För att i största möjliga mån bidra till att minska utsläppen av koldioxid är 

Odd Mollys förstahandsval av transportsätt alltid båtfrakt alternativt 

bilfrakt från leverantörer i Europa. Om detta inte är möjligt sker en 

kombination av flyg- och båttransport eller flygtransport. Odd Molly 

utvärderar löpnade sina transporter för att hitta optimala lösningar. 

Ambitionen är att minimera antalet flygfrakter. 

Att inkludera en omtanke om miljön när nya plagg tas fram poängteras som en del av 

företagets ansvarstagande under hela den studerade perioden. Emellertid identifieras 

skillnader i hur kollektioner av hållbara material redovisas och profileras ut till kunden. 

De hållbara kollektionerna, men även enskilda produkter, som presenterats i 

redovisningen över den studerade tidsperioden definieras med ursprung i återvunna 

material, ekologiska material men även miljömärkta material. Det finns därmed olika 

sorters hållbara material som företagen väljer att använda och redovisa som hållbara 

alternativ.  

H&M (2015a, s.40)  

H&M strävar efter att varje år öka andelen mer hållbara material i 

sortimentet. Dessa material - till exempel ekologisk bomull, återvunnen 

polyester och återvunnen ull - ökade som en andel av sortimentet från 11 

procent 2013 till 14 procent 2014. 

Odd Molly (2015, s.15)  

I varje steg i produktionscykeln ska miljöaspekten vägas in, från val av 

material, produktion, transport, till att den färdiga produkten hamnar i 

butik. 

6.3.2	Miljömässiga	konsekvenser	från	hela	produktlivscykeln	

Branschens redovisning har vidare utvecklats till att inkludera samarbeten och projekt 

med andra branschföretag och organisationer, där mål för uppföljning fastställs och 

kontroller genomförs. Dessa samarbeten har mot slutet av perioden ökat till att utgöra en 

betydande del av hållbarhetsredovisningen. En expansion avseende 
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hållbarhetsredovisningens omfattning har således identifierats genom att bemöta fler 

intressenter. Över tid har branschen identifierats ta ett utökat ansvar som sträcker sig 

över hela produktens livscykel och inte endast begränsas till de direkta miljömässiga 

konsekvenserna som förorsakas i den egna organisationen. Exempelvis har transport 

samt de koldioxidutsläpp som genereras fått succesivt mindre utrymme i redovisningen. 

Dessa aspekter tenderade att ha ett större utrymme i början av den studerande perioden, 

vilket indikerar att företagen inledningsvis fokuserade på miljömässiga aspekter som de 

direkt påverkade. Samarbeten med andra organisationer och branschföretag har därmed 

indikerats vara viktigt för att kunna redovisa sitt ansvarstagande. H&M och KappAhl 

redovisar exempelvis ett samarbete med Better Cotton Initiative, BCI, där syftet är en 

ökad produktion av hållbar bomull och en mindre miljöbelastande uppodlingen 

samtidigt som jordbrukarna utbildas i att producera mer kostnadseffektivt vilket stärker 

jordbrukarnas samhälle. 

KappAhl (2010b, s.39)  

Via BCI lär sig odlare att använda mindre vatten, mindre kemikalier och 

mindre bekämpningsmedel även i den konventionella bomullsodlingen. 

Syftet är att åstadkomma en mer miljöanpassad bomullsodling och förbättra 

odlarnas sociala situation. 

H&M (2015a, s.40)  

H&M var med och skapade BCI och är även en aktiv medlem. BCI arbetar 

för att förbättra både sociala och miljömässiga förhållanden inom 

traditionell bomullsodling. 

Vikten av att redovisa aktioner som är kopplade till hela produktens livscykel, inklusive 

stadier där företaget inte äger direkt ett ansvar, antyder ett ökat behov av att addera 

denna aspekt. Initialt har Björn Borg och Odd Molly identifierats sträva efter att 

redovisa en elementär grund avseende sitt hållbarhetsarbete. Vidare har samarbete, 

inom främst kemikalie- och effektivare vattenhantering hos leverantörerna utvecklats. 

H&M och KappAhl, som funnits längre på marknaden, har etablerat kontakt med flera 

samarbeten avseende kemikalie- och effektivare vattenhantering redan i den studerade 

periodens början som sedan successivt utökats över perioden.  
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H&M (2015a, s.16)  

Mångfalden i kollektionerna gör att de kan kombineras på många sätt 

utifrån personlig stil, smak och behov – och sedan bäras över flera 

säsonger. Det förlänger livscykeln och bidrar till ökad hållbarhet, vilket är 

av största vikt för dagens medvetna konsumenter. 

Odd Molly (2015, s.14)  

Odd Mollys kläder är tidlösa och av hög kvalitet som tål att användas år 

efter år, långt ifrån slit och släng. Kläderna lever längre och efterfrågas 

även i stor utsträckning på andrahandsmarknader. 

I syfte att förlänga produktlivscykeln redovisas en strävan efter att produkterna ska 

kunna användas länge av slutkonsument. Det redovisas genom att tidigt i 

designprocessen av en kollektion eller produkt inkludera hänsyn till miljömässiga 

aspekter. Företagen poängterar nyttan av att ta fram kollektioner av bra kvalitet, tidlös 

design, mångfald eller kombinationer utav dessa för att förlänga produktens livscykel. 

Den miljömässiga redovisningen betonar därmed även kvalitetsaspekten för kläder som 

inte tillverkas av återvunna, ekologiska eller miljömärkta material, det vill säga hållbara 

material. 

Konfektionsbranschen tenderar dessutom att redovisa hur slutkonsumenten kan 

påverkas agera mer hållbart för miljön efter att ha köpt deras produkter. Björn Borg, 

H&M och KappAhl uppmuntrar exempelvis slutkonsumenter att sänka temperaturen 

som produkterna tvättas i för att minska miljöbelastningen. Även vattenförbrukning 

som följer en produkts livscykel betonas, där fokusering på olika skeden i livscykeln 

nämns i syfte att utforma effektivare vattenhantering. 

Björn Borg (2015b, s.53-54)  

Vi försöker göra konsumenten medveten om vad denne kan göra för att 

förbättra sitt miljöavtryck, till exempel att tvätta kläder i lägre temperaturer 

eller att hängtorka tvätten istället för att torktumla. 

Mot den studerade perioden slut har även redovisning avseende ytterligare miljömässigt 

ansvarstagande urskilts genom att ta ansvar för produkten även efter livscykelns slut, 
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det vill säga när kunden kasserar den. Det antyder ett utökat ansvarsområde där H&M, 

KappAhl och Björn Borg betonar ett slutet kretslopp. H&M och KappAhl redovisar att 

de har infört återvinningstationer i deras butiker där kunder har möjlighet att återvinna 

plagg som de inte längre använder, vilket Björn Borg år 2014 också implementerade. 

H&M (2015c, s.3)  

The fashion industry is too dependent on natural resources and we must 

change how fashion is made. This is certainly a big challenge, but also a 

great opportunity. We want to go from a linear production model to a 

circular one. 

6.4	ÖVRIGT	

Över den studerade tidsperioden identifierade vi ord, fraser och fenomen som inte har 

varit möjliga att placera in under befintliga faktorer. Dessa redogör uttryckligen för hur 

branschen på ett övergripande sätt med ett helhetsperspektiv redovisar samt arbetar med 

hållbarhet, och till viss mån även varför. 

Företagen motiverar återkommande redovisning av hållbarhet utifrån ord som 

“transparens” eller “öppenhet”, fraser som “hållbarhetsarbete blir allt viktigare” eller 

fenomen som “det är viktigt att samarbeta med våra intressenter” för att tillämpa 

redovisningen av hållbarhet som en strategi. 

Björn Borg (2014, s. 26) 

Björn Borgs hållbarhetsarbete ska bedrivas på ett medvetet och strukturerat 

sätt, med god transparens och öppenhet och genom att successivt, över tid, 

höja ambitionsnivån på hållbarhetsarbetet och de satsningar som görs. 

KappAhl (2010, s.18) 

Vi tar emot miljontals besökare i våra butiker varje år. De förväntar sig ett 

trevligt bemötande och rätt känsla för mode, men även att vi tar ansvar för 

vår verksamhet sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
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Björn Borg (2015b, s. 45)  

Vi vill bedriva vårt hållbarhetsarbete med den transparens och den 

öppenhet som våra intressenter – konsumenter, kunder, anställda, 

aktiemarknad och andra – förväntar sig. 

H&M (2015b, s.5) 

Transparency and mutual trust are also crucial with our suppliers. In 2013, 

we published our supplier list and we have now added the first second- tier 

suppliers. As far as I know, that’s unique in our industry. And we keep 

working hard to further increase the transparency across our entire value 

chain, down to the raw materials.  

Under den studerade perioden utbröt en brand i en textilfabrik i Bangladesh där arbetare 

omkom, en olycka som även fick stor medial uppmärksamhet (Roström Andersson, 

2012; Salö, 2012). Till följd av branden agerade H&M och KappAhl direkt åren efter 

genom att redovisa utökad information om arbetet med brandsäkerhet i fabriker som 

tillverkar deras produkter. 

H&M (2013b, s. 4) 

And the tragic, recent factory fires show again that safety can’t be taken 

serious enough. 

KappAhl (2013b, s. 17) 

Som en konsekvens av dessa katastrofer anslöt vi oss i början av juli 2013 

till ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”, som syftar till att 

skapa säkrare arbetsförhållanden för textilarbetare i Bangladesh. 

Inom de ord, fraser och fenomen som inte har kunnat placeras in under befintliga 

kategorier redovisas primärt lagstadgade krav som företagen anpassar sig efter inom fler 

än ett område. En grundläggande betoning som vill poängteras hos företagen är att de 

följer befintliga riktlinjer och lagstadgade krav inom de områden som verksamheten 

berör. Betoningen sker på en övergripande basis med fokus på att anpassa verksamheten 

efter gällande lagstiftning. 
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Björn Borg (2008, s.26) 

Företagets följer de riktlinjer som den svenska organisationen 

Textilimportörena föreskriver med utgångspunkt i svensk lagstiftning samt 

EU-regler. Björn Borg följer upp efterlevnad av reglerna genom att utföra 

stickprovskontroller i samarbete med oberoende textil- och läderlabratorier 

Mellan åren 2007- 2014 har branschen inledningsvis redovisat att det finns krav ifrån 

samhället gällande att redovisa hållbarhet. Företagen har succesivt redovisat en ökad 

betoning på vikten av att arbeta med hållbarhet, vilket framför allt varit synligt inom 

ekonomiskt ansvarstagande. En utveckling sker ifrån ett långsiktigt perspektiv till att 

betona hållbarhet som en strategi för långsiktig fortlevnad. Det illustreras av en 

benägenhet att redovisa hur ansvaret för hållbarhetsarbetet bedrivs inom organisationen. 

Exempelvis redovisas att hållbarhet utgör en egen avdelning eller att chefen för detta 

område ingår i ledningsgruppen. 

H&M (2014a, s.33)  

H&M Conscious är namnet på H&M:s arbete för en mer hållbar framtid 

inom mode. Visionen är att all H&M:s verksamhet ska drivas på ett sätt som 

är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Frågor om hållbarhet 

särbehandlas därför inte utan finns med överallt i verksamheten.  

KappAhl (2014, s.7) 

KappAhls strategi för ökad försäljning och lönsamhet bygger på att vi 

skapar [...]integration av vårt hållbarhetsarbete i allt vi gör 

Hållbarhetsavdelningar och interna kontrollpolicys framträder som en fundamental 

grund för ytterligare anpassning av hållbarhetsarbetet. Förändringar har urskilts i 

redovisningen genom att företagen indikerat en ökat betoning på att ta ansvar. 

Beskrivningen av det strategiska arbetet som framträder i slutet av perioden visar en 

mer tydlig sammanstrålning av de olika tre faktorerna, ekonomiskt, socialt/etiskt och 

miljömässigt.  
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7.	ANALYS	

Nedan beskriver analysen de resonemang som går att urskilja utifrån det empiriska 

materialet. En diskussion förs över vad konfektionsbranschen redovisat om hållbarhet 

samt vilka mönster över tid som har kunnat urskiljas. Även strukturen mellan företagen 

och anpassningsprocessen över tid presenteras. 

7.1	REVIDERING	OCH	EXPANDERING	AV	FAKTORER	

Studien har identifierat ett behov av att revidera och expandera underliggande faktorer. 

Detta beror främst på att insamlingen av data inte har kunnat särskilja faktorerna 

filantropiskt och etiskt då företagen dels beskriver aktiviteter som kan klassificeras som 

filantropiskt i termerna av socialt och dels använder begreppen socialt och etiskt i 

varierande utsträckning samt i många fall även för likartade aktiviteter. Då tydliga 

filantropiska faktorer har identifierats via antydningar om att vara en god 

samhällsmedborgare och bidra till samhället (Carroll, 1991) har företagen benämnt detta 

som antingen socialt eller etiskt, varför faktorerna socialt och etiskt sammanslogs till en 

enda kategori kallad socialt/ etiskt. Exempelvis skildrar H&M goda arbetsförhållanden i 

leverantörsledet som socialt (H&M, 2015a) medan Odd Molly betonar att leverantörer 

ska följa etiska riktlinjer (Odd Molly, 2015). 

Studien har även identifierat ord, fraser och fenomen som inte har kunnat placeras in 

under befintliga faktorer. Datainsamlingen indikerar därför att ytterligare en kategori 

förekommer, vilken benämnts adaption eftersom de ord, fraser och fenomen som 

förekommit antyder att företagen redovisar hållbarhet på grund av omgivningens 

förväntningar och krav. Björn Borg framhäver till exempel transparens och öppenhet 

(Björn Borg, 2014) samtidigt som KappAhl redovisar att kunderna förväntar sig ett 

ansvarstagande utifrån ett hållbarhetsperspektiv (KappAhl, 2010). 

I detta avseende tenderar legala faktorer, enligt Carrolls (1999) definition, att utgöra ett 

grundläggande krav för hur företagen bedriver sin hållbarhetsredovisning. Som följd är 

den legala faktorn (Carroll, 1999) problematisk att särskilja från de övriga faktorer 

varför vi har valt att inkludera den i den adaptiva faktorn. Det medför att lagstadgade 

krav bildar den minsta möjliga anpassningen till omvärlden som företagen måste 
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uppfylla. Med andra ord beskriver adaption vad företagen redovisar beroende på 

lagstadgade krav och förväntningar från intressenter, samhälle och institutioner. Faktorn 

beskriver hur företagen redovisar samt arbetar med hållbarhet, och till viss mån även 

varför, vilket innebär att de ord, fraser och termer som förekommer inte kan inkluderas i 

de faktorer som beskriver definitionen av hållbarhet. Behovet av att slå samman 

faktorerna filantropiskt och etiskt till en social/etisk faktor samt addera faktorn adaption 

har resulterat i en revidering av studiens referensram. 

Faktorer	enligt	referensram	 	 Reviderade	faktorer	

Ekonomi	 	 Ekonomi	

Legalt	 	 Socialt/etiskt	

Filantropiskt	 	 Miljö	

Etiskt	 	 Adaption	

Miljö	 	 	

Figur 4. Revidering av faktorer inom hållbarhet. 

Genom analysering av insamlad data där funna ord, termer och fraser summerades upp 

beroende på liknande innehåll eller mening har studien identifierat ett antal 

underkategorier som beskriver vad branschen redovisar inom de olika faktorerna: 

ekonomisk, socialt/etiskt, miljö samt adaption inom begreppet hållbarhet. Till följd av 

studiens omfattning har underkategorier som avspeglar en majoritet av det insamlade 

materialet selektivt valts ut.  
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Underliggande	faktorer		 Underkategorier	

Ekonomi	 Lönsamhet	&	värdeskapande	

Riskminimering	&	långsiktig	fortlevnad	

Socialt/etiskt	 Organisationsmedlemskap,	samarbeten	&	samhällsinsatser	

Affärsrelationer,	medarbetare	och	människor	

Miljö	 Konsekvenser	från	den	påverkbara	verksamheten	

Konsekvenser	från	hela	produktlivscykeln	

Adaption	 Legalt	ansvarstagande	

Hållbarhet	som	strategi	

Figur 5. Sammanställning av underliggande faktorer och underkategorier  

7.2	EKONOMI	

7.2.1.	Lönsamhet	och	värdeskapande	

Ekonomiskt ansvarstagande hos de studerade företagen i konfektionsbranschen stämmer 

väl överens med hur den ekonomiska faktorn definieras (Carroll, 1991; Schwartz & 

Carroll, 2003). Benägenheten att beakta hållbarhet som betydande för företagets 

ekonomi och att lönsamhet hör samman med värdeskapande indikerar att redovisning 

tillämpas för att dels uppfylla intressenternas krav (Clarkson, 1995; Gray et al., 1995) 

och dels säkerställa att hållbarhetsarbetet är legitimt (Dowling & Pfeffer, 1975) genom 

att betona vikten av att arbeta med hållbarhet. Att företagen mot slutet av perioden även 

betonar hållbarhet som essentiellt för framtida lönsamhet genom att klargöra hur 

omvärlden förväntar sig ett ansvarstagande via ett aktivt arbete ger tydliga kopplingar 

till att företagen strävar efter att anpassa sig till intressenternas förväntningar enligt 

intressentteorin (Gray et al., 1995).  
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7.2.2	Riskminimering	och	långsiktig	fortlevnad	

Expansionen av det ekonomiska ansvarstagandet genom adderad betoning på att arbeta 

med riskminimering och långsiktig fortlevnad tendera att stämma överens med hur 

Carroll (1991) samt Schwartz och Carroll (2003) definierar den etiska faktor som de 

förväntningar intressenterna tilldelar företaget. Genom att företagen redovisar 

betydelsen av hållbarhetsfrågor, i enlighet med Carroll (1991) samt Schwartz & Carroll 

(2003), urskiljs företagen redovisa och bedriva aktiviteter för att bibehålla företagets 

anseende. I linje med intressentteorin (Clarkson, 1995; Gray et al., 1995) antyder en 

ökad tendens att beakta hållbarhet som en riskfaktor att företagen strävar efter att möta 

intressenternas förväntningar och att företagen identifierat en möjlighet till att tjäna 

pengar på att ta ansvar genom att uppfylla omvärldens förväntningar och krav. Att 

säkerställa framtida fortlevnad indikerar därmed att branschen söker stöd för sitt 

hållbarhetsarbete från företagets mest betydelsefulla intressenter (Clarkson, 1995; Gray 

et al., 1995). Liktydigheten mellan lönsamhet och hållbarhet för en långsiktig fortlevnad 

antyder dessutom att ett etiskt perspektiv även förekommer genom att företagen måste 

beakta samtliga intressenter (Hasnas, 1998). 

 

Figur 6. Utveckling av underkategorier inom ekonomiskt ansvarstagande  
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7.3	SOCIALT/ETISKT		

7.3.1	Organisationsmedlemskap,	samarbeten	och	samhällsinsatser	

Organisationsmedlemskap, samarbeten och redovisas främst genom aktiviteter som 

syftar till att ha en positiv samhällsinverkan. I överensstämmelse med Carroll (1991) 

skulle detta område kunna benämnas som filantropiskt, eller socialt, men tyder även på 

indikationer att dessa aktiviteter redovisas på grund av förväntningar gällande hur 

företagen bör agera. Enligt Carrolls (1991) samt Schwartz och Carrolls (2003) 

definition förekommer därmed även en etisk faktor, därmed utgör 

organisationsmedlemskap, samarbeten och samhällsinsatser både en social och en etisk 

faktor. 

Intialt redovisas fundamentala grundsamarbeten med ett fåtal organisationer vilket 

sedan utvecklas till fler relationer med andra samarbeten. Detta antyder att företagen till 

en början etablerar nätverk utanför den egna organisationen och därefter utvecklar 

ytterligare samarbeten för att utvidga sitt ansvar, vilket enligt Hahn och Kühnen (2013) 

kan bero på att företagen vill bibehålla legitimitet med omvärlden genom att utvidga 

hållbarhetsredovisningen. Mönstret att successivt utöka sitt ansvarstagande indikerar att 

Björn Borg och Odd Molly försöker efterlikna H&M och KappAhl i linje med 

härmande isomorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 1983) 

då branschens föregångare redovisat samarbeten och medlemskap under en längre tid. 

Utvecklingen mot att bedriva egna projekt hos H&M och KappAhl antyder tvingande 

isomorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 1983) då H&Ms 

och KappAhls storlek och långa marknadsnärvaro resulterar i förväntningar om ett 

större ansvarstagande. Det faktum att fokuseringen i de egna projekten avser hur de kan 

förbättra hela samhället i produktionsländerna indikerar en trend mot att inte enbart 

förbättra det samhälle som företaget har en direkt relation till, utan även till samhället 

och omvärlden i stort vilket vidare pekar på en aktiv position (Ljungdahl, 1999). 

Samtidigt påvisar det en riktning mot att hållbarhetsaspekten hos H&M och KappAhl 

med längre marknadsnärvaro har utvidgats till att få hela samhället att växa och inte 

enbart begränsats syfta till att få företaget att växa. Denna utveckling redovisar 

exempelvis H&M genom att betona hur deras verksamhet bidrar till internationell 

handel, vilket vidare leder till utökade arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i 

produktionsländerna.  
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Att ett gemensamt utvecklingsmönster gällande ingå samarbeten och medlemskap 

funnits i syfte att ta ansvar antyder dessutom en normativ isomorfism (Dillard, Rigsby 

& Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 1983) där samarbeten och medlemskap 

utvecklats till att utgöra grundläggande legitimitet inom hållbarhetsredovisning. 

7.3.2	Affärsrelationer,	medarbetare	och	människor	

Affärsrelationer, medarbetare och människor där redovisningen huvudsakligen handlar 

om uppförandekoder, arbetsförhållande, affärsetik och rättigheter stämmer överens med 

vad som benämns som den etiska faktorn (Carroll, 1991; Schwartz & Carroll, 2003). 

Men samtidigt har distinktionen inte funnits entydig då även filantropiska inslag enligt 

Carrolls (1991) definition identifierats. Exempelvis har H&M utvidgat sitt arbete med 

rättvisa löner till att inkludera hela Bangladesh, vilket uppfyller Carrolls (1991) 

benämning av både etiskt och filantropiskt. Att redovisa hållbarhetsarbete utifrån en 

uppförandekod antyder att företagen vill redovisa ett tydligt ramverk i syfte att erhålla 

legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975) då företagen åläggs ett ansvar att minst uppfylla 

lagstadgade rättigheter. Valet av leverantör tenderar dessutom att framförallt bero på 

huruvida de följer uppförandekoden. 

Medarbetarnas betydelse betonas vilket signalerar, i enlighet med Gray et al. (1995), att 

företagen vill använda redovisning som en dialog för att uttrycka medarbetarnas 

relevans. Det i samband med vikten av mångfald och jämställdhet kan härledas till att 

företagen försöker erhålla legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975) genom samhällets 

värderingar om ett jämställt samhälle. 

Utveckling sker avseende vad företagen redovisar gällande sin uppförandekod, från en 

redogörelse av dess innebörd till hur den efterlevs. Detta kan kopplas till 

intressentteorin (Clarkson, 1995; Gray et al., 1995) genom att intressenterna förväntar 

sig att företagen redovisar hur arbetet med uppförandekoden faktiskt bedrivs. 

Bedömningen utav uppförandekoden sker framför allt utifrån kontroller och revisioner, 

där paralleller även kan dras till att företagen vill erhålla legitimitet (Deegan, 2002) 

genom att tydligt redovisa att samhällets värderingar gällande exempelvis barnarbete 

behandlas. Med undantag från Odd Molly där resterande tre företag graderar sina 

leverantörer utifrån kravuppfyllelse indikerar ytterligare att företagen strävar efter 

legitimitet genom att redovisa hur uppförandekoden tillämpas i linje med samhällets 
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värderingar (Dowling & Pfeffer, 1975). Att ta ett socialt och etiskt ansvarstagande med 

fokus på uppförandekoden tenderar att vara karaktäristiskt inom branschen, vilket 

överensstämmer med normativ isomorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; 

DiMaggio & Powell, 1983) då det antyder utgöra en gemensam legitimitet inom 

branschen. 

Ett affärsetiskt ställningstagande mot korruption, mutor och barnarbete redovisas. 

Eftersom dessa företag har produktion i utvecklingsländer där dessa aspekter 

förekommer indikerar detta, i likhet med Cho och Patten (2007), att företagen utvecklar 

sin hållbarhetsredovisning för att legitimera verksamheten. 

Figur 7. Utveckling av underkategorier inom socialt/etiskt ansvarstagande 

7.4	MILJÖ		

7.4.1	Miljömässiga	konsekvenser	från	den	påverkbara	verksamheten	

Redovisningen har definierats i ett värnande av vår planet och dess resurser, vilket 

överensstämmer med Grankvists (2009) definition. Inledningsvis fokuseras 

redovisningen till att omfatta stadier i produktens livscykel där företagen har en direkt 

påverkan. Kemikaliehantering, transport och hållbara- material samt kollektioner 

framhävs. Legala aspekter, främst inom kemikalieområdet, ställs i centrum. Den legala 

aspekten (Carroll, 1991; Schwartz & Carroll, 2003) är tydlig avseende kemikalier med 

att företagen redovisar att de följer de legala skyldigheterna. Branschens enhetliga 

redovisning gällande legala skyldigheter tyder på att strävan efter legitimitet ifrån 

intressenterna (Deegan, 2002) är viktigt för företagsledningen avseende dessa specifika 

frågor inom kemikalieområdet.  
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7.4.2	Miljömässiga	konsekvenser	från	hela	produktlivscykeln	

Vikten av att redovisa aktioner som är kopplade till hela produktens livscykel indikerar 

att företag inom konfektionsbranschen vill tillgodose inte bara betydelsefulla 

intressenters intresse utan alla som påverkas av företagets agerande i enlighet med det 

etiska perspektivet inom intressentteorin (Hasnas, 1998). En enighet avseende 

redovisning av effekterna av hela produktlivscykeln argumenterar vidare för att 

samhällets åsikter och värderingar är av vikt genom att redovisningen influeras av 

värderingar och sociala normer i linje med legitimitetsteorin (Dowling & Pfeffer, 1975). 

Utvecklingen där H&M och KappAhl redovisar ett mer omfattande arbete med fler 

samarbeten där Björn Borg och Odd Molly tar efter indikerar härmande ismorfism 

(Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 1983). Det bekräftas 

ytterligare att även inom miljö ett mönster som indikerar att Björn Borg och Odd Molly 

tenderar att ta efter H&M och KappAhl. 

En strävan efter att produkterna ska användas länge och att tidigt i designprocessen 

applicera miljömässiga aspekter antyder att den hållbara aspekten tenderar att få en 

ökad betydelse hos dagens slutkonsumenter och därmed influera hållbarhetsredovisning 

genom en tydlig anpassning till konsumenterna som intressentgrupp i enlighet med 

intressentteorin (Deegan, 2002; Gray et al., 1995). Ett utökat ansvarstagande genom att 

ta ansvar efter produktlivscykeln slut hos H&M och KappAhl genom återvinning och 

återbrukning av gamla textilier antyder att H&M och KappAhl intar en aktiv position 

(Ljungdahls modell, 1999) och underbygger ytterligare för att institutionell press inom 

branschen åläggs dessa företag enligt den tvingande ismorfismen (Dillard, Rigsby & 

Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 1983).  

Tydliga mönster avseende miljömässigt ansvarstagande under den studerade perioden 

har identifierats förändrats i form av en utökning med fler aspekter. Detta motiverar för 

att det sociala kontraktet enligt Deegan (2002), avseende redovisning av miljömässiga 

aspekter ständigt förändras och att företagen arbetar aktivt med att bibehålla det med sin 

omgivning. Till följd föreligger ett mönster i att konfektionsbranschen har många 

intressenter att ta hänsyn till för att bibehålla legitimitet (Hahn och Kühnen, 2013), men 

även en problematik med innehållet i det sociala kontraktet som företagen har med 

dessa intressenter (Deegan, 2002). Expanderingen av kategorins innehåll styrs av 
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tvingande- samt härmande ismorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & 

Powell, 1983) då företagen i branschen har olika förutsättningar som styr om de intar en 

aktiv eller passiv position enligt Ljungdahls (1999) modell. En enhetlig utveckling samt 

addering av ytterligare aspekter inom miljöfrågor i hållbarhetsredovisningen tyder även 

på att en normativ ismorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 

1983) har påverkat redovisningen under den studerade perioden. Att betydelsen av att 

poängtera miljöaspekten indikeras därmed vara viktig för företagsledningen i alla 

studerade företagen.  

Figur 8. Utveckling av underkategorier inom miljömässigt ansvarstagande 

7.5	ADAPTION	

7.5.1	Legalt	ansvarstagande	

I företagens hållbarhetsredovisning förekommer adaption genom att uttryckligen 

benämna hållbarhetsarbetet som ett resultat av intressenter, samhället och institutioners 

krav. Adaption innefattar primärt lagstadgade krav som företagen redovisar att de 

anpassar sig efter, i enlighet med definitionen av legalt ansvarstagande (Carroll, 1991; 

Schwartz & Carroll, 2003). Dessa legala krav har kommit att utgöra en grundläggande 

mall för hållbarhetsredovisningen och den minsta möjliga anpassningen till omvärlden 

som företaget måste uppfylla. 
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Figur 9. Legalt ansvarstagande 

7.5.2	Hållbarhet	som	strategi	

Till följd av utvecklingen mot att poängtera hållbarhet som strategi i syfte att generera 

långsiktigt fortlevnad kan företagen dessutom uppfattas sträva efter att legitimera 

verksamheten. I enlighet med legitimitetsteorin (Dowling & Pfeffer, 1975) tenderar 

företagen att redovisa hållbarhet som en strategi till följd av att samhället etablerat 

normer och värdering som kräver att hållbarhet beaktas på en övergripande nivå i 

verksamheten. 

Utvecklingen av att redovisa hur det strategiska hållbarhetsarbetet bedrivs inom 

organisationen får som följd att både interna aktörer och interna strukturer (Ljungdahl, 

1999) identifieras vilka influerar hållbarhetsredovisningen. Hållbarhet som ett separat 

ansvarsområde gör det till en strategisk fråga, där redovisning aktivt kan utvecklas och 

hållbarhet inkluderas i hela verksamheten. Det faktum att beskrivningen av 

hållbarhetsarbetet i slutet av perioden sammanstrålar medför att adaptionen, 

klargörandet av det strategiska arbetet, utvidgas som en gemensam grund för alla de tre 

faktorerna sammanbundet och inte endast varje faktor enskilt. Som resultat särskiljs inte 

ekonomiskt, socialt/etiskt och miljömässigt ansvarstagande utan mönster har istället 

urskilts där det är hållbarhetsarbetet i stort som är betydande. Företagen kan därmed 

bevara legitimitet och förstärka bilden av att redovisningen sker i linje med samhällets 

förväntningar (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004) genom att använda 

hållbarhetsredovisningen som strategi för att föra en dialog mot intressenter (Clarkson, 

1995; Gray et al., 1995). 

 

LEGALT	ANSVARSTAGANDE	
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Figur 10. Sammanställning av adaption 

7.6	DRIVANDE	PROCESSER	

7.6.1		Strukturer	mellan	företagen	

Syftet med denna uppsats är att utforska vad konfektionsbranschen redovisat om 

hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har förändrats över tid. Fyra stycken 

faktorer har tydligt återfunnits hos de studerade företagen i denna fallstudie; ekonomi, 

socialt/etiskt, miljö och adaption. Redovisningen genomsyras av en betoning av ett 

ansvarstagande som innefattar såväl sociala/etiska och miljömässiga aspekter, som det 

ekonomiska ansvaret för företagets fortsatta överlevnad. Den innefattar även ett adderat 

klargörande för intressenter och samhället att ett ansvarstagande aktivt tas för deras 

åsikter och värderingar samt beskrivning av processen, vilket benämns adaption. Att 

redovisa ansvarstagande inkluderar därtill legala aspekter, men dessa tenderar att utgöra 

en grundläggande mall för hållbarhetsredovisningen. Följaktligen kan dessa fyra 

faktorer även inkluderas i definitionen av hållbarhetsredovisning för 

konfektionsbranschen. Skillnaderna härstammar från de specifika förutsättningar som 

varje företag möter, vilket påverkar vad som inkluderas i redovisningen. Detta beror på 

att ett ansvarstagande för de sociala/etiska och miljömässiga aspekterna sträcker sig 

även utanför företagens egen organisation vilket går att dra paralleller till 

konfektionsbranschens ”CSR-potential” enligt Laudal (2010). Enligt tidigare studier 

(Deegan, 2002; Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; Hahn & Kühnen, 2013; Deegan & 

Unerman, 2011) redovisar företag hållbarhet på grund av anpassning till intressenters, 

institutioners och samhällets förväntningar. Vidare tenderar utvecklingen av att anamma 

nya redovisningsformer och utveckla sin informationsgivning variera hos de studerade 
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företagen. Det indikerar att Ljungdahls (1999) modell är applicerbar på även 

hållbarhetsredovisning avseende disclosure position inom denna bransch.  

Då datainsamlingen och analys bedrevs interaktivt avslöjades tidigt såväl likheter som 

skillnader mellan företagens hållbarhetsredovisning.  Indikationer på att företagen antar 

en aktiv eller passiv position (Ljungdahl, 1999) vid utvecklingen av sin 

hållbarhetsredovisning har identifierats. Redan inledningsvis kunde H&M och 

KappAhl, som funnits på marknaden länge, urskiljas redovisa en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning i termer av andel sidor där hållbarhetsrelaterade faktorer kunde 

urskiljas. Det förstärktes vidare av att det endast var dessa företag som tillhandahöll en 

separat hållbarhetsrapport förutom de avsnitt som inkluderas i årsredovisningen. Den 

separata hållbarhetsrapporten presenterade en markant mer detaljerad och specifik 

redovisning. Företagen med lång marknadsnärvaro har en benägenhet att anta en aktiv 

position för att snabbt kunna förändra sin hållbarhetsredovisning och anpassa sin 

informationsgivning. Till följd av detta indikerar företagens disclosure position 

(Ljungdahl, 1999) påverka hållbarhetsredovisningen där antecedents (Ljungdahl, 1999) 

i form av marknadsnärvaro, erfarenhet, resurser och storlek influerar vilken position 

företag tar. Det medför att H&M och KappAhl innehar resurser och möjlighet till att ta 

ett större ansvar än de mindre och yngre företagen som Björn Borg och Odd Molly, 

vilka därmed intar en passiv position. De företagen med längre marknadsnärvaro 

tenderar även att vara i framkant avseende nya koncept. Det indikerar att större 

förväntningar från det omgivande samhället åläggs de större företagen i takt med att 

marknadspositionen stärks. Som följd sker en ständig förnyelse av anpassningen till 

betydelsefulla intressenter (Gray et al., 1995) och insinuerar att tvingande isomorfism 

(Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 1983) påverkar företagens 

hållbarhetsarbete.  

Inom företagens antagna position kan dock skillnader urskiljas. Tydligast exemplifieras 

detta inom den passiva positionen (Ljungdahl, 1999) som Björn Borg och Odd Molly 

tagit. I linje med en härmande isomorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; 

DiMaggio & Powell, 1983) uppvisar Björn Borg en benägenhet att snabbt efterlikna 

H&M och KappAhl gällande hur de utvecklar sin informationsutgivning. Detta 

illustreras bland annat genom att Björn Borg, i likhet med H&M och KappAhl, 

succesivt utvecklar flertalet samarbeten vilka syftar till ett övergripande ansvar och 

inkludera flera hållbarhetsfaktorer. Därmed identifieras Björn Borg följa liknande 
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utvecklingsmönster som H&M och KappAhl, där Björn Borg innehar en passiv position 

men i viss mån agerar aktivt. Odd Molly i kontrast uppvisar inte samma mönster utan 

kan anses ha en flackare utveckling. Till viss del utökar Odd Molly sitt sociala/etiska 

samt miljömässiga ansvar, men till skillnad mot Björn Borg indikerar deras utveckling 

inte någon utvidgat ansvar i form av att inkludera flera aspekter. Till följd av detta 

förefaller antecedents (Ljungdahl, 1999) i form av marknadsnärvaro, resurser och 

storlek även påverka hur företag inom en position agerar (se figur 11, s.62).  

Intressant är dock att oavsett marknadsnärvaro, resurser och storlek (Ljungdahl, 1999) 

har samtliga fyra faktorer identifierats hos alla studerade företag, trots skillnader 

avseende hur omfattande redovisningen är. Det föranleder att hållbarhetsredovisningen 

med dessa faktorer snarare är norm i konfektionsbranschen och drivs enligt den 

normativa isomorfismen (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 

1983).  Denna studie kan därmed även utvidga Ljungdahls (1999) modell genom att 

identifiera hållbarhetsredovisningen som en norm inom konfektionsbranschen. Vidare 

styrker studien att tendenser i att landspecifika överensstämmelser enligt Woo och Jin 

(2016) finns i hållbarhetsredovisningen och argumenterar för att det finns 

industrispecifika överenstämmelser (Tagesson et al., 2012). Redovisningen definieras 

av samarbeten och projekt som bedrivs av företaget enskilt eller tillsammans med andra 

branschföretag eller organisationer. Att studien visat att utvecklingen i redovisningen 

där fler samarbeten poängteras som innefattar flera av de funna faktorerna stärker även 

Schwartz & Carrolls (2003) argument över att faktorer som innefattas av CSR ofta 

överlappar varandra. 
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Figur 11. Illustration av relationen mellan företagen avseende passiv och aktiv position 
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7.6.2	Anpassningsprocessen	över	tid	

Studien syftar till att kartlägga mönster över hur hållbarhetsredovisningen har förändrats 

över den studerade tidsperioden mellan år 2007-2014.  Inledningsvis har företagen haft 

en benägenhet att försöka utforma en konsekvent hållbarhetsredovisning där 

grundläggande aktiviteter i form av framför allt lagstadgade krav tydliggörs. När 

grunden har upprättats visar företag en tendens att utveckla sin hållbarhetsredovisning 

som poängterar om att ta ett större ansvar, sätta mål, utveckla projekt och ingå 

samarbeten. Det indikerar att företagen eftersöker stöd för att deras agerande sker i linje 

med det sociala kontrakt som företaget har med samhället (Dowling & Pfeffer, 1975) 

innan de vidare utvecklar sitt agerande och att företagen ständigt åläggs ett större 

ansvarstagande från omvärlden (Clarkson, 1995; Gray et al., 1995). Detta mönster 

tydliggörs genom den härmande isomorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; 

DiMaggio & Powell, 1983) som präglar branschen genom att Björn Borg och Odd 

Molly antar en passiv position (Ljungdahl, 1999) och efterliknar H&M och KappAhl, 

vilka anses ha legitimitet. De äldre företagen, H&M och KappAhl, har därmed en viktig 

betydelse för utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i konfektionsbranschen. 

Studiens resultat motiverar därmed att drivkrafter enligt institutionella teorier, på den 

marknad som företaget befinner sig på, driver utvecklingen av hållbarhetsredovisningen 

(Deegan & Unermans, 2011; Ljungdahl, 1999; Woo & Jin, 2016; Tagesson et. al, 2012; 

Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007). 

Relationen mellan de olika faktorerna inom hållbarhetsredovisning har förändrats över 

den studerade perioden, där redovisningen framförallt utvecklats mot att beakta ett 

helhetsperspektiv genom samarbeten som inkluderar flertalet ansvarstagande 

faktorer inom hållbarhet (Carroll, 1991; Grankvist, 2009; Schwartz & Carroll, 2003). 

Exempelvis redovisar H&M och KappAhl att samarbetet med Better Cotton Initiative, 

BCI, leder till att mer hållbar bomull produceras och att uppodlingen är mindre 

miljöbelastande, vilket Grankvist (2009) definierar som miljömässigt ansvarstagande. 

Jordbrukarna får dessutom utbildning i att producera mer kostnadseffektiv samtidigt 

som jordbrukarnas samhälle stärks. Därmed uppkommer även filantropiska faktorer 

enligt Carroll (1991) och som följd kan detta inkluderas i den faktor som benämns 

socialt/etiskt. Företagen har vidare även poängterat att detta arbete är viktigt för att möta 

framtida efterfrågan på mer hållbara alternativ ifrån slutkonsument.  
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Det gemensamma mönster som utvecklats under den studerade perioden avseende att ta 

ett ökat ansvar föranleder normativ isomorfism (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; 

DiMaggio & Powell, 1983) till en grundläggande legitimitet inom branschen där 

hållbarhetsarbete förväntas redovisas. Detta mönster förstärks av att hållbarhetsarbetet i 

branschen fått ökad betydelse för fortsatt lönsamhet och överlevnad. H&M och 

KappAhl, med längre marknadsnärvaro, har särskilt uppvisat tendenser att poängtera 

den ekonomiska aspekten i ett tidigare skede än de yngre företagen. 

Hållbarhetsredovisningen, då den till stor del exemplifieras av samarbeten, har över tid 

därmed fått ett tydligare syfte genom att utvecklats till att drivas av fler ekonomiska 

faktorer än tidigare. Att företagen som intar en aktiv position (Ljungdahl, 1999) 

inkluderar information i sin redovisning om projekt och samarbeten tillsammans med 

branschföretag samt organisationer som innefattar både miljömässiga- samt 

sociala/etiska aspekter, likt BCI, tyder på att det sociala kontraktet (Deegan, 2002) är ett 

begrepp som är svårtydligt för företagen. Utvecklingen mot att inkludera samarbeten 

med fler faktorer i ett och samma projekt kan ses som effektiva lösningar till att ta 

ansvar ur ett helhetsperspektiv, men det kan även ses som en gardering. Då en trend mot 

att samarbeten med helhetsansvar utvecklats antyder detta att det är en potentiell strategi 

för företagen att framhäva. Det argumenterar ytterligare för att förväntningar ifrån 

intressenter, både betydande och från samhället i helhet, medför en utveckling i slutet av 

perioden mot att försöka möta förväntningar som utvidgar begreppet hållbarhet till att 

beakta ett helhetsperspektiv.  

Det antyder vidare att hållbarhetsredovisningen inom konfektionsbranschen utvecklats 

till en medveten strategi för att legitimera sig mot sina intressenter (Deegan, 2002; 

Dowling & Pfeffer, 1975) och att den dessutom används som en dialog (Gray et al., 

1995). Studiens funna resultat att ansvarstagandet sträcker sig utanför företagens egen 

organisation, tyder på att företagen måste redovisa ansvarsområden som berör samtliga 

som påverkas av företagets agerande, vilket överensstämmer med det etiska 

perspektivet inom intressentteorin (Hasnas, 1998) och företagets ”CSR-potential” 

(Laudal, 2010). H&M och KappAhls agerande avseende brandolyckan i Bangladesh 

tyder i enlighet med Hahn och Kühnens (2013) att händelser i omvärlden som 

uppmärksammas i media påverka hållbarhetsredovisningens utformning i 

konfektionsbranschen. Att dessa företag väljer att snabbt svara på dessa händelser 

motiverar ytterligare för att de intar en aktiv position (Ljungdahls, 1999). Det antyder 



 
65 

att företagens sociala kontrakt med samhället har förändrats under perioden (Deegan, 

2002) och att hållbarhetsredovisningen utvecklats till en betydande dialog mellan 

företaget och dess mest betydelsefulla intressenter (Gray et al., 1995). Innehållet i 

hållbarhetsredovisningen har därmed drivits av de sociala/etiska samt miljömässiga 

konsekvenser som företagens aktiviteter medför. Studiens resultat bekräftar därmed den 

problematik som Ellerup Nielsen och Thomsen (2007) påvisar avseende att 

företagsledningen måste balansera de betydande intressenternas intresse men även 

samhällets intresse generellt. 

I takt med att hållbarhet utvecklas mot att utgöra en strategi tenderar kategorin adaption 

att klargöra hur ekonomiskt, socialt/etiskt och miljömässigt ansvarstagande redovisas. 

Då redovisningen påverkas av samhällets och intressenters förväntningar (Clarkson, 

1995; Gray et al., 1995) sker ständiga förändringar. Adaptionen styrs därmed av olika 

processer, vilka utgörs av förändringar i strategiarbetet och påverkar hur 

hållbarhetsarbetet redovisas. Strategiarbetet har identifierats som interna strukturer och 

interna aktörer likt Ljungdahls (1999) definition, där utvecklingen har skett i olika takt 

hos de olika företagen i konfektionsbranschen. Identifieringen av aktiva och passiva 

företag (Ljungdahl, 1999) har funnits bero på varierande förutsättningar avseende 

marknadsnärvaro, resurstillgång och storlek. Det antyder att det inte bara är betydande 

intressenter och samhällets förväntningar som styr utformningen av strategiarbetet och 

ha inverkan på hållbarhetsredovisningen. De aktiva företagen (Ljungdahl, 1999), H&M 

och KappAhl, har identifierats omvandla strategin utifrån förväntningarna som åläggs 

dem genom att utvecklingen inom adaptionen antyder en förändring över tid hos dessa 

företag.  

Genom identifierade processer kan de tre faktorerna ekonomi, socialt/etiskt och miljö 

urskiljas närma sig varandra genom att företagen redovisar aktiviteter som inkludera fler 

än en hållbarhetsfaktor. Betydelse av att poängtera en öppenhet gentemot intressenter 

har utvecklats under den studerande perioden vilket medfört en ökad anpassning och en 

utvidgning av definitionen för hållbarhetsredovisningen. Särskilt hos H&M och 

KappAhl särskiljs detta mönster som i slutet av perioden valt att offentliggöra 

leverantörer i sin redovisning. Detta indikerar att transparensen är särskilt viktig i 

konfektionsbranschen och att samhällets förväntningar influerar det enskilda 

ansvarstagande. 
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Resultatet av denna studie indikerar att det finns två centrala faktorer som driver 

utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i konfektionsbranschen. Dessa faktorer utgörs 

av institutionella krafter (DiMaggio & Powell, 1983) samt interna strukturer och interna 

aktörer (Ljungdahl, 1999). Genom institutionella krafter åläggs de större och äldre 

företagen förväntningar ifrån samhället. Samtidigt tenderar de mindre samt yngre 

företagen att efterlikna de större företagen. De sociala/etiska samt miljömässiga 

konsekvenser av bedrivna aktiviteter och produktutveckling samt företagets fortsatta 

ekonomiska överlevnad framkallar ett ansvarstagande. Vidare har interna strukturer och 

interna aktörer i enlighet med Ljungdahls (1999) definition urskilts, vilka utöver 

institutionella krafter driver omfattningen av hållbarhetsredovisningen (se figur 12). 

Figur 12. Modell av hållbarhetsredovisningens utveckling samt drivande faktorer  
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8.	SLUTSATS	&	DISKUSSION	

Syftet med denna uppsats är att utforska vad konfektionsbranschen redovisat om 

hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har förändrats över tid. Ett klargörande 

över vad som redovisats inom konfektionsbranschen över tid, mellan åren 2007-2014, 

motiverade studien då hållbarhet är ett diffust begrepp (Ellerup Nielsen & Thomsen, 

2007; NE, 2016; Tagesson et al., 2013). En deduktiv ansats med induktiva inslag har 

gjort det möjligt att identifiera mönster avseende vad hållbarhet redovisats som i 

konfektionsbranschen under den studerade perioden. Att utforska begreppet hållbarhet 

har medfört att drivande processer identifierats vara betydande för utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen. Omfattningen har under den studerade perioden expanderat 

där processer i form av institutionella krafter (DiMaggio & Powell, 1983) och 

förväntningar enligt det sociala kontraktet (Deegan, 2002) har urskilts driva 

redovisningen. Som följd har hållbarhetsredovisningen utvecklats till att bli mer 

omfattande samt strategisk inriktad. Förväntningar ifrån intressenter, både betydande 

och samhället i helhet, har utvecklat begreppet hållbarhet till ett helhetsperspektiv där 

relationen mellan ekonomiskt, socialt/etiskt och miljömässigt ansvarstagande 

sammanstrålat mot ett ansvarstagande där samtliga hållbarhetsaspekter inkluderas. 

Förväntningarna som åläggs företagen i konfektionsbranschen grundas i ett 

ansvarstagande som sträcker sig utanför den egna organisationen samt följer hela 

produktlivscykeln.  

Studien har urskilt ett behov att revidera den tillämpade referensramen avseende de 

faktorer som definierar hållbarhet. En sammanslagning av befintliga faktorer men även 

ett adderande av en ny faktor jämfört med den teoretiska referensramen har identifierats 

nödvändigt. Resultatet av studien indikerar att ekonomi, socialt/etiskt, miljö och 

adaption varit centrala faktorer i hållbarhetsredovisningen för konfektionsbranschen 

under den studerade perioden mellan åren 2007-2014. Inom faktorn ekonomi redovisas 

underkategorier avseende långsiktig fortlevnad där hållbarhet anges utgöra en 

investering för framtida tillväxt i form av god lönsamhet, värdeskapande och 

riskminimering. Faktorn socialt/etiskt redovisar primärt två huvudsakliga områden över 

den studerade perioden i form av organisationsmedlemskap, samarbeten och 

samhällsinsatser samt affärsrelationer, medarbetare och människor. Inom miljö 
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poängteras likt socialt/etiskt ett ansvarstagande som sträcker sig utanför företagets egen 

organisation och de konsekvenser som uppkommer under produktens livscykel. 

Adaption redogör för hur branschen uttryckligen redovisar sitt hållbarhetsarbete, och till 

viss mån även varför, vilket innebär att de ord, fraser och termer som förekommer inte 

kan inkluderas i de övriga faktorerna som urskilts. 

Studien har bekräftat att disclosure position enligt Ljungdahls (1999) modell är 

applicerbar i konfektionsbranschen för det vidare begreppet hållbarhet. Institutionella 

krafter åläggs samtliga, likt resultatet av Ljungdahls (1999) forskning, av de studerade 

företagen men beroende på marknadsnärvaro, resurser och storlek, som i sin tur 

påverkar interna strukturer och interna aktörer (Ljungdahl, 1999), intar företagen en 

aktiv eller en passiv position (Ljungdahl, 1999). Det medför att utvecklingen av 

redovisningen i denna bransch är beroende av de företag som innehar den aktiva 

positionen (Ljungdahl, 1999) och de förväntningar som åläggs dessa företag. I 

redovisningen framträder den aktiva positionen (Ljungdahl, 1999) genom att företagen 

med en längre marknadsnärvaro har fler resurser och större möjlighet att utveckla samt 

omvandla sin informationsutgivning. De företag med en passiv position (Ljungdahl, 

1999) som varit etablerade en kortare tid på marknaden har efter hand tagit efter de 

koncept och den redovisning som de aktiva företagen (Ljungdahl, 1999) redan etablerat. 

Företagen med en aktiv position (Ljungdahl, 1999) har därmed drivit förändringar i 

hållbarhetsredovisningen under den studerade perioden. Den aktiva positionen 

(Ljungdahl, 1999) redovisar dessutom en tydlig sammanstrålning av de tre faktorerna 

ekonomi, socialt/etiskt och miljö. Oavsett marknadsnärvaro, resurser och storlek har de 

fyra faktorerna urskilts hos de studerade företag, trots skillnader avseende hur 

omfattande redovisningen är. Det föranleder därmed även att hållbarhetsredovisningen 

med dessa faktorer inkluderade snarare är norm i denna bransch och drivs enligt den 

normativa isomorfismen (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004; DiMaggio & Powell, 

1983).  Denna studie kan därmed även utvidga Ljungdahls (1999) modell genom att 

identifiera hållbarhetsredovisningen som en norm inom konfektionsbranschen och att 

institutionella krafter driver utvecklingen inom branschen i Sverige. Vidare styrker 

studien att tendenser i att landspecifika överensstämmelser enligt Woo och Jin (2016) 

finns i hållbarhetsredovisningen och argumenterar för att det finns industrispecifika 

överenstämmelser (Tagesson et al., 2012) och bekräftar dessa tidigare studiers resultat 

ytterligare att institutionella krafter bidrar till utvecklingen. Hållbarhetsredovisningen 
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identifieras som en strategi och betydande för konfektionsbranschens fortsatta 

överlevnad vilket motiveras av den ständiga förändringen, omfattningen av 

redovisningen samt att ekonomiskt ansvarstagande bekräftats och omfattas i 

redovisningen. Betydelsen motiveras även av att företagen i den adderade 

hållbarhetsfaktorn adaption redovisar ansvarstagande avseende hållbarhetsarbetet och 

poängterar det strategiska arbetet som ansvarstagandet medför. Transparens och 

öppenhet i redovisningen avseende arbetet med hållbarhet klargörs av företagen själva 

som betydande och som ett resultat av intressenter, samhället och institutioners krav. 

8.1	KUNSKAPSBIDRAG	

Studien har bidragit till en ökad förståelse för vad konfektionsbranschen i Sverige 

redovisar som hållbarhet och vad som inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Den har 

tillfört kunskap avseende den förmedlade bild som hållbarhetsredovisningen 

representerar och medför ett klargörande avseende vilka specifika faktorer inom 

hållbarhet som konfektionsbranschen väljer att betona. Studien har genom den 

deduktiva ansatsen med induktiva inslag urskilt och omarbetat den grundläggande 

referensramen samt adderat en ny faktor, vilket medfört en mer branschspecifik 

anpassad definiering av hållbarhetens innebörd. Redovisningen består av en betoning av 

ett ansvarstagande som innefattar sociala/etiska och miljömässiga aspekter samt ett 

ekonomiskt ansvar för företagets fortsatta överlevnad. Därtill innefattar redovisningen 

även ett direkt klargörande till intressenter och samhället om ett aktivt ansvarstagande 

för deras åsikter och värderingar, vilket benämns adaption. Faktorn adaption redogör 

även för det uttryckliga strategiska arbetet. Att redovisa ansvarstagande inkluderar även 

legala aspekter, men dessa tenderar att utgöra en grundläggande mall för 

hållbarhetsredovisningen. Studien har vidare bidragit med ett klargörande över vad 

specifikt som denna bransch väljer att betona inom socialt/etiskt, miljö och ekonomi då 

vi genom vår forskningsmetod har bekräftat betydelsen av de specifika faktorerna inom 

varje faktor genom ett urskiljande år efter år.  

Genom att genomgående över den studerade perioden utvärdera likheter och skillnader 

emellan åren i redovisningen hos det enskilda företaget men även de olika företagen hos 

de olika faktorerna har även förändringar urskilts för branschen. Det tillsammans med 

att faktorn adaption växt fram har medfört att det har varit möjligt för vår studie att 

urskilja processer som driver förändringar över tid i denna bransch. Det har i sin tur 
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genererat en branschspecifik modell (se figur 12, s.66) som illustrerar utvecklingen av 

hållbarhetsredovisningen och de påverkande faktorer som driver utvecklingen.  

Tidigare forskning (Babiak & Trendafilova 2011; Woo & Jin, 2016) poängterade 

avsaknad av ytterligare forskning kring varför CSR redovisas. Till följd av att drivande 

processer identifieras samt att företagens egna förutsättningar medfört att olika 

positioner bekräftas, som i sin tur påverkar utvecklingen av redovisningen, har studien 

bidragit med den ökade förståelse av att skillnader hos specifika företag påverkar vad 

konfektionsbranschen som helhet redovisat om hållbarhet. Denna studie har därmed 

bidragit till en mer branschspecifik redogörelse över hållbarhetsredovisningen samt dess 

betydelse i dagens samhälle. Studiens resultat indikerar att institutionella krafter 

påverkar utvecklingen av fenomenet hållbarhetsredovisning i den svenska 

konfektionsbranschen. Under den studerade perioden visar studien även indikationer på 

att samhället successivt förväntar sig ett större ansvarstagande ifrån 

konfektionsbranschen då hållbarhetsredovisningen hela tiden expanderar samt att 

hållbarhetsredovisning allt mer ses som en betydande förutsättning för fortsatt 

ekonomisk fortlevnad.  

8.2	FORTSATT	FORSKNING	

Till följd av att studien tillämpar en deduktiv ansats med induktiva inslag föreligger 

flertalet förslag till fortsatt forskning. För att erhålla ytterligare förståelse avseende 

hållbarhetsredovisning inom konfektionsbranschen skulle en studie under en längre 

tidsperiod förstärka det resultat som denna studie presenterat. Vidare skulle fortsatt 

forskning dra fördel av att studera företag med en lång marknadsnärvaro i syfte att 

undersöka hur deras hållbarhetsredovisning utvecklats sedan start. En ökad förståelse 

skulle även erhållas genom att fortsätta studera om företag som nyligen etablerat sig på 

marknaden tenderar att efterlikna företag som varit verksamma längre i samma bransch. 

Fallstudien begränsar dessutom möjligheter till att generalisera resultatet, varför en 

utökad och vidare omfattad studie skulle kunna dra mer allmänna slutsatser avseende 

hållbarhetsredovisning i en bredare kontext. Fortsatt forskning skulle således bidra till 

att klargöra huruvida de mönster som denna studie identifierat även förekommer under 

en längre tidsperiod samt för ett bredare urval. Ett bredare urval skulle kunna 

exemplifieras i att även inkludera ej börsnoterade företag och utlandsägda företag.  
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Eftersom denna studie syftade till att utforska vad konfektionsbranschen redovisat om 

hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har förändrats över tid skulle ett 

kompletterande forskningsområde bestå av att vidare undersöka motiven bakom varför 

konfektionsbranschen redovisar hållbarhet. Detta skulle i sin tur ytterligare bekräfta 

samt vidareutveckla vår framtagna modell och branschspecifika definiering av 

hållbarhet. Denna typ av studie skulle ge en utökad förståelse för vilka intressenter som 

företagen främst anpassar sig till samt om detta har förändrats över tid. Fortsatt 

forskning skulle således bidra till ytterligare dimensioner avseende hur 

hållbarhetsredovisning över tid tillämpats för att erhålla legitimitet. Intressant vore att 

därmed bygga vidare på denna studie genom att studera dessa företag i samtid över en 

framtida tidsperiod där kontakt med företagens ansvariga för hållbarhetsarbetet sker för 

att även få en utökad förståelse över det strategiska arbetet som framträder i adaptionen.  
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BILAGA	1	

Företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45) 
  

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redo- visningsdirektiv 

beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I denna 

promemoria föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning 

av direktivet. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana 

moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella 

upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska 

upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen. 

      

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det 

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.  

  



 

BILAGA	2	

Beräkning av antal genomsnittliga sidor i fallföretagens årsredovisningar  

År	 Björn	Borg	 H&M	 KappAhl	 Odd	Molly	
2007	 64	 43	 78	 60	
2008	 60	 92	 82	 64	
2009	 72	 108	 84	 68	
2010	 72	 112	 86	 72	
2011	 76	 112	 68	 72	
2012	 84	 90	 68	 60	
2013	 84	 100	 72	 31	
2014	 136	 110	 94	 32	
Totalt	antal	sidor	 648	 767	 632	 459	
Genomsnittligt	antal	sidor	i	
årsredovisning	

81	 96	 79	 57	

 

  



 

BILAGA	3	 	 	 	

Beräkning av antal genomsnittliga sidor i fallföretagens hållbarhetsrapporter 

År	 Björn	Borg	 H&M	 KappAhl	 Odd	Molly	
2007	 -	 83	 23	 -	
2008	 -	 129	 26	 -	
2009	 -	 167	 	 -	
2010	 -	 167	 54	 -	
2011	 -	 89	 	 -	
2012	 -	 93	 32	 -	
2013	 -	 92	 	 -	
2014	 -	 117	 36	 -	
Totalt	antal	sidor	 -	 937	 171	 -	
Genomsnittligt	antal	sidor	i	
hållbarhetsrapport	

-	 117	 34	 -	

 

  



 

BILAGA	4	 	

Beräkning av genomsnittligt antal hållbarhetsrelaterade sidor i fallföretagens 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

År	 Björn	Borg	 H&M	 KappAhl	 Odd	Molly	

2007	 9,5	 24,5	 12,5	 10,5	
2008	 6	 20,5	 8,5	 9,5	
2009	 9,5	 19,5	 11,5	 13	
2010	 7	 19	 12,5	 11	
2011	 12,5	 25,5	 12,5	 9,5	
2012	 12	 22,5	 10,5	 6	
2013	 13,5	 23	 12	 6,5	
2014	 16,5	 28,5	 39	 10	
Totalt	antal	hållbarhetsrelaterade	
sidor	i	årsredovisning*	

86,5	 183	 119	 76	

Genomsnittligt	antal	
hållbarhetsrelaterade	sidor	i	
årsredovisning	

11	 23	 15	 10	

Antal	hållbarhetsrelaterade	sidor	i	
hållbarhetsrapport	

	 117	 34	 	

Genomsnittligt	antal	
hållbarhetsrelaterade	sidor	

11	 140	 49	 10	

  

* Beräkningen består av en summering av respektive författares subjektiva bedömning 

per år, där summeringen därefter dividerats på två för att erhålla det genomsnittliga 

antalet, till exempel (10+9)/2= 9,5 sidor. 

  



 

BILAGA	5	

Mättnad av fokusering inom ekonomi 

  



 

BILAGA	6	

Mättnad av fokusering inom socialt/ etiskt 

 

  



 

BILAGA	7	

Mättnad av fokusering inom miljö   

  


