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ABSTRACT 
 
Title: How have new regulations about sustainability reports affected listed companies’ 
accounting? 
 
Authors: Ragnar Appelberg & Carl Vinberg 
 
Supervisor: Linus Axén 
 
Key Words: Sustainability, Sustainability reporting, GRI, Act (2016: 947) amending the 
Annual Accounts Act (1995: 1554), Legislation. 
 
Introduction: On December 1, 2016, Act (2016: 947) amending the Annual Accounts 
Act (1995: 1554) entered into force. The purpose is to make the sustainability report more 
transparent and comparable. Large Companies now have to establish a sustainability 
report under which sustainability issues such as human rights, the environment, social 
conditions and information about its personnel are reported. About 1600 companies are 
affected by the new law and will therefore be required to report on sustainability from the 
annual report relating to 2017. 
 
Purpose: This paper aims to investigate how new regulations for sustainability reporting 
have affected the sustainability reports for companies listed on Small Cap in the clothing 
and finance industry. 
 
Method: The study applies a deductive approach with inductive elements and conducts a 
qualitative content analysis. The study uses a longitudinal case study where the empirical 
data is collected from Odd Molly and Venue Retail Group from the clothing industry, as 
well as Midway and MedCap from the finance industry. The collection of data consists 
of annual reports from these companies between 2014-2017. 
 
Conclusion: The study shows that sustainability reporting for companies listed on Small 
Cap has been affected by Law (2016: 947) as amended in the Annual Accounts Act (1995: 
1554). It finds that the four companies of the study have gone from a general to a more 
company-specific sustainability report. Furthermore, the study provides insights on the 
development of the clothing and finance industry's sustainability report expires between 
2014-2017. 
 

  



 
 

Sammanfattning 
 
Titel: Hur har nya lagkrav kring hållbarhetsredovisning påverkat noterade företags 
hållbarhetsredovisning? 
 
Författare: Ragnar Appelberg & Carl Vinberg 
 
Handledare: Linus Axén 
 
Nyckelord: Hållbarhet, Hållbarhetsredovisning, GRI, Lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554), Lagstiftning. 
 
Bakgrund:  Den 1 december 2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i 
årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft. Syftet är att göra hållbarhetsredovisningen mer 
transparent och jämförbar. Vissa bolag ska enligt denna lag upprätta en hållbarhetsrapport 
där hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, miljö, sociala förhållanden och 
information om dess personal presenteras. Ungefär 1600 företag påverkas av den nya 
lagen och kommer således tvingas hållbarhetsredovisa från och med årsredovisningen 
som avser 2017.  
 
Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka hur nya lagkrav kring 
hållbarhetsredovisning har påverkat hållbarhetsredovisningen för företag noterade på 
Small Cap inom konfektion- och finansbranschen. 
 
Metod: Studien tillämpar en deduktiv ansats med induktiva inslag och utför en kvalitativ 
innehållsanalys. Studien använder sig av en longitudinell fallstudie där empiri hämtas 
från Odd Molly och Venue Retail Group från konfektionsbranschen samt Midway och 
MedCap från finansbranschen. Insamlingen av data består av årsredovisningar från 
samtliga bolag och mellan åren 2014–2017. 
 
Slutsats: Studien visar att hållbarhetsredovisningen för företag noterade på Small Caps 
har påverkats av Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554). Den 
finner mönster av att studiens fyra bolag har gått från en allmän till en mer 
företagsspecifik hållbarhetsredovisning. Vidare så tillför studien branschspecifika 
insikter om hur utvecklingen av konfektions- och finansbranschens 
hållbarhetsredovisning sett ut mellan 2014–2017. 
  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Problemdiskussion .............................................................................................. 3 

1.3 Syfte ................................................................................................................... 5 

1.4 Frågeställningar .................................................................................................. 5 

2 Institutionalia .............................................................................................................. 6 

2.1 Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) ......................... 6 

2.2 Global Reporting Initiative .................................................................................. 7 

3 Vetenskaplig Metod .................................................................................................... 9 

3.1 Val av ansats ....................................................................................................... 9 

3.2 Val av teori ........................................................................................................10 

4 Teoretisk referensram ............................................................................................... 11 

4.1 Intressentteori ....................................................................................................11 

4.2 Legitimitetsteori .................................................................................................11 

4.3 Branschpåverkan på hållbarhetsredovisning .......................................................13 

4.4 Disclosure Theory ..............................................................................................13 

4.4.1 Disclosures över tid .....................................................................................13 

4.4.2 Tvingande och frivillig upplysning ..............................................................14 

4.5 Hållbarhetsredovisning ......................................................................................15 

5 Empirisk Metod ........................................................................................................ 17 

5.1 Undersökningsdesign .........................................................................................17 

5.2 Urval .................................................................................................................17 

5.3 Datainsamlingsmetod och Dataanalys ................................................................19 

5.4 Etiska Aspekter ..................................................................................................22 

6 Fallföretag ................................................................................................................ 23 

6.1 Odd Molly AB ...................................................................................................23 

6.2 Venue Retail Group AB .....................................................................................24 

6.3 Midway Holding ................................................................................................24 

6.4 MedCap AB .......................................................................................................24 

7 Resultat .................................................................................................................... 25 

7.1 Odd Molly .........................................................................................................25 

7.1.1 Socialt/Etiskt ...............................................................................................25 

7.1.2 Miljö ...........................................................................................................26 

7.1.3 Ekonomi .....................................................................................................27 

7.1.4 Övrigt .........................................................................................................27 

7.1.5 Sammanfattning ..........................................................................................29 



 
 

7.2 Venue Retail Group ...........................................................................................29 

7.2.1 Socialt/Etiskt ...............................................................................................29 

7.2.2 Miljö ...........................................................................................................30 

7.2.3 Ekonomi .....................................................................................................31 

7.2.4 Övrigt .........................................................................................................31 

7.2.5 Sammanfattning ..........................................................................................32 

7.3 Midway .............................................................................................................33 

7.3.1 Socialt/Etiskt ...............................................................................................33 

7.3.2 Miljö ...........................................................................................................33 

7.3.3 Ekonomi .....................................................................................................33 

7.3.4 Övrigt .........................................................................................................34 

7.3.5 Sammanfattning ..........................................................................................35 

7.4 MedCap .............................................................................................................35 

7.4.1 Socialt/Etiskt ...............................................................................................35 

7.4.2 Miljö ...........................................................................................................36 

7.4.3 Ekonomi .....................................................................................................36 

7.4.4 Övrigt .........................................................................................................37 

7.4.5 Sammanfattning ..........................................................................................38 

8 Analys ...................................................................................................................... 39 

8.1 Hållbarhetsredovisning före lagkravet ................................................................39 

8.1.1 Konfektionsbranschen .................................................................................39 

8.1.2 Finansbranschen ..........................................................................................40 

8.2 Hållbarhetsredovisning efter lagkravet ...............................................................41 

8.2.1 Konfektionsbranschen .................................................................................41 

8.2.2 Finansbranschen ..........................................................................................42 

8.3 Jämförelse av Konfektionsbranschen och Finansbranschen ................................44 

9 Slutsats & Diskussion ............................................................................................... 46 

9.1 Kunskapsbidrag .................................................................................................47 

9.2 Framtida forskning .............................................................................................48 

10 Källförteckning ....................................................................................................... 49 

 
  



 
 

Figurförteckning  
Figur 1 – Innehållsanalysens kategorier och underkategorier – s.20 

Figur 2 – Innehållsanalysens utveckling av kategorier och underkategorier – s.22 

Figur 3 – En överblick av fallföretagen – s.23 

Figur 4 – Odd Mollys utveckling av kategorierna över tid – s.30  

Figur 5 – Venue Retail Groups utveckling av kategorierna över tid – s.33 

Figur 6 – Midways utveckling av kategorierna över tid – s.36 

Figur 7 – MedCaps utveckling av kategorierna över tid – s.39 

Figur 8 – Total mängd företagsspecifik upplysning –  s.45 

  



 
 

1 

1 Inledning 
I detta kapitel introduceras hållbarhetsredovisning och en problemdiskussion som sedan 

leder till vårt syfte och frågeställningar. 

  

1.1 Bakgrund 
  

I dagens samhälle står företag inför en ny form av komplexa utmaningar. Deras 

verksamhet påverkas av flera faktorer som globalisering, miljöförändringar och nya 

konsumentbeteenden (Amran & Ooi 2014; Fassin 2009). Som ett resultat av de 

utmaningar som globalisering, miljöförändringar och nya konsumentbeteenden för med 

sig, tvingas företagen utveckla sina affärsmodeller och vara transparenta för att 

upprätthålla sitt varumärke och legitimera sin verksamhet (Amran & Ooi 2014). Woo och 

Jin (2016) delar synen kring dessa nya utmaningar och betonar att företags 

hållbarhetsarbete används allt mer för att signalera ut mot intressenter för att skaffa sig 

en starkare position på marknaden. Vikten av att tydligt integrera ett hållbart 

förhållningssätt i företag och konsekvensen av att inte göra det kan vara skillnaden mellan 

framgång och motgång (Amran & Ooi 2014). Under 1950-talet var företaget Shell 

involverade i oljeaffärer i Nigeria och under den tiden uppmärksammades det i media att 

de hade brutit mot mänskliga rättigheter i samband med dessa oljeaffärer (Independent 

2009). Denna nyhet påverkade Shells varumärke negativt och för att motverka denna 

effekt infördes en ny strategi som kallades för de tre P:na, nämligen people, planet och 

profit (Amran & Ooi 2014). Shell var ett av de första stora bolagen att presentera 

information relaterat till hållbarhet i sin finansiella rapportering (Amran & Ooi 2014). 

Andra skandaler inom hållbarhet har varit Hennes & Mauritz utnyttjande av arbetskraft 

2012 (SVT 2012) och Volkswagens manipulering av miljövärden år 2015 (Krall & Peng 

2015). 

  

Den 1 september 2015 antogs agenda 2030 av statschefer och andra världsledare i de 

Förenta Nationerna (FN). Agenda 2030 består av 17 globala mål för att stimulera hållbar 

utveckling och ersatte de tidigare milleniemålen (FN 2015). Brundtlandkommisionen 

definierade hållbar utveckling i sin rapport Vår gemensamma framtid som:”En utveckling 

som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov” (World Commission and Development 1987, s.7). Begreppet har 
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fått stor global spridning och det finns en bred konsensus att hållbar utveckling ska vara 

ett grundläggande mål för utveckling av samhällen på både en lokal och en global nivå. 

De 17 globala målen i agenda 2030 är i sin tur indelade i tre olika dimensioner. Dessa 

dimensioner är ekonomi, social och miljö och ligger tillsammans som grund för 

utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle (FN 2015). Den stora skillnaden mellan 

agenda 2030 och de tidigare milleniemålen är att agenda 2030 är mer anpassad till de 

olika målen och utgör ett mer sammanfogat ramverk som vänder sig till alla länder oavsett 

deras socioekonomiska status (FN 2015). 

  

Tidigare studier från Tagesson et al. (2009) och Hackston & Milne (1996) visar att 

storleken på företag i förhållande till hur mycket de väljer att hållbarhetsredovisa är en 

vanligt förekommande variabel för att förklara till vilken grad företag väljer att redovisa 

information.  

Ett företags storlek påverkar intressenternas uppfattning om hur hög ansvarsgraden för 

socialt och miljömässiga ansvarstaganden bör vara. Detta har lett till att de stora 

företagens rapportering om hur deras hållbarhetsarbete bedrivs har varit mer under 

uppsyn från media och investerare än vad de mindre företagen haft (Amran & Ooi 2014; 

Hackston & Milne 1996; Knox et al. 2006). Generellt sett har bolag som är verksamma 

inom miljökänsliga branscher tenderat till att ge ut en mer utförlig hållbarhetsredovisning 

än de som t.ex. är verksamma inom finans och servicesektorn (Line et al. 2002; Chan & 

Welford 2005). Skandaler som den Shell var med om skapar förväntningar hos 

intressenter och detta i sin tur leder till allt högre krav på företagens transparens och ett 

sätt att skapa transparens är genom hållbarhetsarbete.  

 

År 1997 bildades organisationen Global Reporting Initiative (GRI 2018), som hjälper 

företag och organisationer över hela världen att förstå och kommunicera deras påverkan 

inom hållbarhetsrelaterade frågor (GRI 2018). Deras arbete med hållbarhetsredovisning 

och utveckling av standarder ligger i framkant och idag används deras standarder i över 

100 länder (GRI 2018).  I Sverige har statligt ägda företag sedan 2007 behövt ”följa eller 

förklara” GRI:s riktlinjer om hållbarhetsredovisning. Detta innebär att statliga företag kan 

följa riktlinjerna helt och hållet eller välja att förklara varför de inte kan följa dem. Den 

globala utveckling som har skett under det senaste decenniet har möjliggjort för företagen 

att påverka omgivningen i högre grad än tidigare vilket har medfört att omvärlden kräver 

att företag bidrar med mer för hållbar utveckling (Frostenson et al. 2015). GRI:s 
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standarder används som ett verktyg bland företag och organisationer för att kommunicera 

Corporate Social Responsibilities (CSR), ett begrepp som omfattar företags långsiktiga 

arbete om hur de påverkar samhället utifrån det miljömässiga, det sociala och det 

ekonomiska perspektivet (Hedberg och Von Malmborg 2003).  Med liknelser till GRI:s 

standarder och de perspektiv CSR bygger på framförde regeringen den 16 juni 2016 en 

proposition som syftar till att bolag som tillhör en viss storlek ska presentera en 

hållbarhetsrapport innehållandes information om verksamhetens påverkan på: miljö, 

sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och hur man arbetar för att motverka 

korruption (Prop. 2015/2016:193). Propositionen 2015/2016:193 som regeringen 

lämnade in grundar sig på ett EU-direktiv från 2014 och syftet med det är att företag ska 

bli mer transparenta och öppna med hjälp av hållbarhetsredovisning. Ett hållbart 

företagande som möjliggör att tillväxt skapas på lång sikt gynnar samhället i stort och för 

företagen specifikt så medför det fördelar som stärkt varumärke och förbättrad 

konkurrenskraft (Prop. 2015/2016:193). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Uppfattningen som allmänheten har om ett företag kan vara en essentiell tillgång för ett 

företags fortlevnad och att vårda samt sträva efter att utveckla denna är av stor vikt 

(Borglund et al. 2009). Detta kan åstadkommas genom hållbarhetsarbete som förmedlas 

till media och investerare i hållbarhetsredovisningen (Borglund et al. 2009). Fram tills 

2017 har privata företag haft möjligheten att upprätta hållbarhetsredovisning frivilligt, 

men från och med införandet av lagen (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen 

(1995:1554) måste alla företag som uppfyller minst två av tre kriterier upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Dessa kriterier är följande: att medelantalet anställda under de två 

senaste räkenskapsåren är minst 250, att företagets balansomslutning uppgår till mer än 

175 miljoner kronor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren och att företagets 

nettoomsättning uppgå till mer än 350 miljoner kronor under vart och ett av de senaste 

två räkenskapsåren (Prop. 2015/2016:193). När IASBs redovisningsstandarder blev ett 

lagkrav för börsnoterade företag så förbättrades de påverkade företagens investerarskydd 

och förtroende från företagets intressenter positivt (Europeiska kommissionen 2015). 

Lagstadgad redovisning har även gjort redovisningen mer jämförbar mellan företag i 

samma bransch och mellan företag i olika branscher. Det har forskats om hur lagstadgad 

hållbarhetsredovisning kan komma att påverka företag (Ioannou & Serafaim 2017; 
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Bertomey & Magee 2014). Iannou & Serafaim (2017) och Bertomey & Magee (2014) 

menar att ökade legala krav på hållbarhetsredovisning ökar företags värde genom en 

förbättrad transparens. En studie gjord på de 250 största företagen i världen visade att från 

år 2005–2008 ökade antalet bolag som hållbarhetsredovisade från 52 % till 79 % 

(Borglund et al. 2010). I Sverige studerades de 70 största företagen under samma 

tidsperiod och där ökade antalet bolag som hade en separat hållbarhetsredovisning från 

20 % till 59 % (Borglund et al. 2010). Årsredovisningar som avser räkenskapsåret 2017 

är de första årsredovisningarna där det går att undersöka resultatet av lagstadgad 

hållbarhetsredovisning för privata företag i Sverige, till följd av lag (2016:947) om 

ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) (Prop:2016:947). Av detta skäl finns det ett 

empiriskt gap som studien ämnar fylla då tidigare forskning ej kunnat studera hur svenska 

privata bolags hållbarhetsredovisning påverkats av lagstiftning. På grund av det nya 

lagkravet så kommer företag som tidigare redovisat lite om hållbarhet tvingas till en mer 

omfattande hållbarhetsredovisning och de som inte hållbarhetsredovisat alls tvingas till 

att upplysa mycket mer. Hållbarhetsrapporten skall innehålla information om bolagets 

affärsmodell, policy och risker kopplade till miljömässiga och sociala aspekter, 

information om dess personal och hur de jobbar för att motverka korruption.  

  

Forskning av Amran & Ooi (2014), Hackston & Milne (1996) och Knox et al. (2006), 

visar att storleken på företag påverkar intressenters uppfattning om hur hög ansvarsgraden 

bör vara. Hahn och Kühnen (2013) har funnit stöd för att större företag med många 

intressenter känner ett behov av att rapportera om dess hållbarhetsarbete i syfte att framstå 

som legitima gentemot samhället. Stora företag jobbar aktivt för att tillgodose 

intressenternas informationskrav och har ett stort fokus på sin hållbarhetsredovisning 

(Tagesson et al. 2009). Verrecchia (1983), Cooke (1989), Meek et al. (1995) och Adams 

et al. 1998) har samma resonemang som Tagesson et al. (2009) och anser även att 

branschtillhörighet är en viktig variabel för hur mycket företag väljer att upplysa om sitt 

hållbarhetsarbete. Statliga bolag måste sedan 2007 hållbarhetsredovisa och en 

uppföljningsstudie av Borglund et al. (2010) visar att det gick att se en större skillnad på 

hållbarhetsredovisningen hos företag i mindre utvecklade branscher, före och efter 

lagkravet. Generellt sett har bolag som är verksamma inom miljökänsliga branscher 

tenderat till att ge ut en mer utförlig hållbarhetsredovisning än de som t.ex. är verksamma 

inom finans och servicesektorn (Line et al. 2002; Chan & Welford 2005). 

Konfektionsbranschen har mycket extern press på sig kring hållbarhet (Amran & Ooi 



 
 

5 

2014; Fassin 2009). Utifrån ovanstående information riktar vi studien mot företag 

noterade på Small Cap inom konfektions- och finansbranschen. 

 

Hösten 2014 kom EU med redovisningsdirektiv gällande företags rapportering om 

hållbarhet och mångfaldspolicy. Innan 2017 har hållbarhetsredovisningen inte varit 

obligatorisk för privata företag utan endast för statliga (Borglund et al. 2010). Därför 

kommer vi undersöka årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från och med år 2014 då 

den svenska regeringen antog ändringar i EU:s redovisningsdirektiv, till 2017 för att se 

hur bolagen successivt förberett sig för lagen och hur den påverkat 

hållbarhetsredovisningen.  

 

1.3 Syfte 
  

I denna studie kommer vi undersöka hur nya lagkrav kring hållbarhetsredovisning har 

påverkat hållbarhetsredovisningen för företag noterade på Small Cap inom konfektion- 

och finansbranschen.  

 

1.4 Frågeställningar 
  

För att besvara vårt syfte så har vi tagit fram följande frågeställningar: 

• Hur har företag noterade på Small Cap anpassat sig successivt inför 

implementeringen av lagen? 

• Hur har nya lagkrav kring hållbarhet påverkat företag noterade på Small Caps 

redovisning om hållbarhet? 

• Hur skiljer sig lagens påverkan på hållbarhetsredovisningen mellan konfektion- 

och finansbranschen? 

  



 
 

6 

2 Institutionalia 
 
Hösten 2014 mottog svenska regeringen ändringar i EU:s direktiv gällande 

hållbarhetsredovisning och den 1 december 2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i 

årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft. Syftet är att göra hållbarhetsredovisningen mer 

transparent och öppen. Bolag över en viss storlek ska enligt denna lag upprätta en 

hållbarhetsredovisning där hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, miljö, sociala 

förhållanden och information om dess personal presenteras.  

  

2.1 Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
  

Ungefär 1600 företag i Sverige som definieras som stora företag enligt lagen och kommer 

således att påverkas av lagändringen (Prop. 2015/2016:193). För att klassificeras som ett 

stort företag behöver företaget uppfylla mer än ett av följande kriterier:  

”1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 250,  

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,  

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor” (SFS 2016:947 6 kap. 10§)  

                                   

En hållbarhetsrapport ska bestå av upplysningar om företagets utveckling, finansiella 

ställning och de påföljder verksamheten har gentemot omvärlden, vilka preciserar utifrån 

fem aspekter som miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption (SFS 2016:947 6 kap. 12§). Vidare så ska rapporten 

innehålla, 

”1. företagets affärsmodell,  

2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden 

som har genomförts,  

3. resultatet av policyn,  

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet 

inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som 

sannolikt får negativa konsekvenser,  

5. hur företaget hanterar riskerna, och  
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6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten”  

(SFS 2016:947, kap 6 12§).  

  

2.2 Global Reporting Initiative  
  

GRI är en internationell organisation och var en av de första att ta fram ett ramverk för 

hållbarhetsrapportering (GRI 2018). Sedan millenniumskiftet har GRI varit en bidragande 

faktor till ett ökat intresse om hållbar utveckling och utgör ett hjälpmedel med standarder 

samt riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI 2002). GRI:s syfte är att göra 

hållbarhetsredovisningen lika jämförbar som den finansiella redovisningen genom att 

skapa normer som är globalt accepterade (GRI 2015). GRI:s riktlinjer hjälper företag som 

väljer att hållbarhetsredovisa med vilken information som skall redovisas. Riktlinjerna är 

uppdelade i kategorierna social, miljö och ekonomi (GRI 2015). Dessa kategorier är i sin 

tur uppdelade i olika aspekter för att precisera och förtydliga hur företag ska arbeta med 

hållbarhetsredovisning. Inom kategorin social finns det även subkategorier som fördelar 

aspekterna.  

 

Den sociala kategorin handlar om den påverkan företaget har för de sociala systemen 

inom vilka den verkar. Inom denna kategori finns ytterligare underkategorier som 

arbetsmetoder och etik, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Aspekter: 

medarbetare, jämställdhet, icke diskriminering, anti korruption och kundsäkerhet för att 

nämna några (GRI 2015) 

 

Den miljömässiga kategorin handlar om företags inverkan på levande och icke levande 

natursystem, inklusive land, luft, vatten och ekosystem. Kategorin omfattar den påverkan 

som dels kan relateras till företags insatsvaror som t.ex. energi och vatten men även 

produktionsrelaterade påverkningar som t.ex. utsläpp och avfall. Dessutom täcker 

kategorin biologisk mångfald, transport och produkt- och servicerelaterade effekter samt 

miljööverensstämmelse och utgifter. Aspekter: återvinning, energi, material, vatten och 

biologisk mångfald för att nämna några (GRI 2015). 

 

Den ekonomiska kategorin handlar om företags påverkan på sina intressenters 

ekonomiska villkor samt deras långsiktiga överlevnad på såväl lokal, nationell som global 

nivå. Kategorin illustrerar kapitalflödet bland olika intressenter och de viktigaste 
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ekonomiska konsekvenserna av organisationen i hela samhället. Aspekter: ekonomiska 

resultat, marknadsnärvaro, indirekt ekonomisk påverkan och upphandlings praxis för att 

nämna några (GRI 2015). 

 

Det mesta av innehållet i underkategorierna är baserat på internationellt erkända 

universella standarder eller andra relevanta internationella referenser (GRI 2015). GRI:s 

riktlinjer och standards är de mest använda världen över och 75 % av världens 250 största 

företag tillämpar deras standards som stöd i hålllbarhetsredovisningen (KPMG 2017). 
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3 Vetenskaplig Metod 
 I detta kapitel kommer den struktur som utgör studiens vetenskapliga metod att 

presenteras och motiveras. 

 

 3.1 Val av ansats 
 

Vår studie syftar till att undersöka hur nya lagkrav har påverkat företag noterade på Small 

Cap inom konfektions- och finansbranschens redovisning kring hållbarhet. Det är 

generellt sett svårt att avgöra om en kvalitativ- eller kvantitativ metod är bättre än den 

andra (Bryman & Bell 2011; Jacobsen 2002). Istället kan man konstatera att fördelen med 

den ena metoden vänds till nackdelen med den andra, så valet av metod blir lämpligast 

efter studiens syfte (Bryman & Bell 2011). En kvalitativ metod möjliggör för studien att 

skapa insikter om lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagens (1995:1554) 

påverkan på företag genom att jämföra datamaterialet från år till år och noggrant studera 

strukturer för att se förändringar i datamaterialet (Bryman & Bell 2011). Datamaterial kan 

samlas in med hjälp av olika metoder. En metod hade varit att göra en kvalitativ 

intervjustudie för att undersöka hur företag noterade på Small Cap har påverkats av den 

nya lagen. En annan metod är att studera officiella dokument från privata källor (Bryman 

& Bell 2011). Men eftersom lagen har tydliga riktlinjer och hur bolagen förhåller sig till 

dessa verifieras i deras årsredovisningar och hållbarhetsrapporter så passar officiella 

dokument studiens syfte. Detta eftersom att lagens påverkan på företags 

hållbarhetsredovisning kan studeras direkt genom att undersöka officiella dokument och 

indirekt med en intervjustudie med företags representanter. En kvantitativ metod passar 

studier som avser att studera stora mängder data eller studier som avser att testa om en 

eller flera faktorer kan förklara den studerade företeelsen utifrån hypoteser (Bryman & 

Bell 2011). En kvalitativ metod tillåter forskare att skapa en fördjupad och detaljerad 

förståelse om ett från början relativt ostuderat fenomen (Jacobsen, 2002).  

Utifrån ovanstående resonemang kommer denna studie att använda en kvalitativ metod 

och samla in datamaterialet genom officiella dokument, d.v.s. företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. 

  

Denna studie tillämpar en deduktiv ansats med induktiva inslag, den deduktiva delen av 

ansatsen kommer att grunda sig på GRI:s riktlinjer, väsentliga begrepp inom hållbarhet 

och tidigare forskning kopplat till hållbarhetsredovisning. En uteslutande deduktiv ansats 
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framställer hypoteser grundade i teori som testas mot empirin (Bryman & Bell 2011) 

vilket leder till att valet av teori påverkar insamlingen av data och gör studien mindre 

objektiv (Ramberg 1997). Med detta så menar Ramberg (1997), genom att välja specifika 

teorier så har man indirekt påverkat datamaterialet eftersom man endast studerar datan 

utifrån de teorier man har valt. För att vara så objektiva som möjligt så kommer vi därför 

även att ha induktiva inslag i vår deduktiva ansats, vilket innebär att vi kommer ha 

studiens syfte i fokus för att finna förändringar i datainsamlingen (Bryman & Bell 2011). 

I studien kommer vi att vägledas av GRI:s riktlinjer för att motverka den subjektiva 

tolkningen av datainsamlingen, vilket ökar reliabiliteten (Bryman & Bell 2011). 

Reliabiliteten kan ifrågasättas generellt i kvalitativa studier då datamaterialet tolkas 

subjektivt och en liknande studie skulle kunna leda till ett annat resultat beroende på hur 

datamaterialet tolkas.  

 

 

3.2 Val av teori 
 

Vi kommer att använda oss av vetenskapliga artiklar och böcker från författare som 

använts frekvent vid tidigare forskning kring hållbarhet. Den teoretiska referensramen 

utgörs av grundläggande begrepp inom redovisning och tidigare forskning om 

hållbarhetsredovisning som kommer användas för att skapa ökad förståelse för empirin. 

Inledningsvis så introduceras grundläggande systemorienterade teorier i referensramen. 

Vid tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning så har systemorienterade teorier varit 

vanligt förekommande (Deegan 2002; Tagesson et al. 2009). Sedan presenterar vi 

disclosure teori som har använts vid tidigare forskning för att förklara orsaken bakom en 

förändring (Cooke 1992; Prencipe 2004). Avslutningsvis så presenterar vi 

branschspecifika skillnader och förklaringar till varför hållbarhetsredovisning används. 

Referensramen kommer sedan användas i analysen för att analysera empirins resultat. 

Internetkällor har använts varsamt då informationen i nyhetsartiklar kan vara vinklade, vi 

har däremot använt oss av vissa internetkällor för att skapa ökad förståelse för Small Cap 

och centrala begrepp i studien.  

  



 
 

11 

4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs grundläggande teorier inom hållbarhetsredovisning, motiv för 

varför företag hållbarhetsredovisar och hur branschtillhörighet påverkar 

hållbarhetsredovisningen. 

  

4.1 Intressentteori  
 
Intressenter kan definieras som enskilda aktörer eller grupper som kan påverka, eller som 

blir påverkade av, ett företags verksamhet och spelar en avgörande roll för hur 

framgångsrikt företaget blir (Clarkson 1995, Freeman et al. 2010). I dagens samhälle har 

kraven på näringslivets ansvarstagande när det gäller CSR- och hållbarhetsfrågor ökat, 

vilket syns på de senaste årens utveckling av företagens kommunikation till omvärlden 

vad gäller hållbarhetsarbete (Arvidsson 2010; Grafström et al. 2008). Att värdesätta 

intressenters åsikter slog igenom ordentligt när Freeman publicerade boken Strategic 

Management: A Stakeholder Approach (Freeman 2004). Intressentgrupperna delas upp i 

primära och sekundära intressenter, primära intressenter är de viktigaste och kan påverka 

ledningens beslutsfattande i företaget medan sekundära är mindre betydelsefulla. Searcy 

& Buslovich (2014) menar att företag tar hänsyn till och involverar intressenter när de 

utformar sina hållbarhetsredovisningar, vilket innebär att företag har möjlighet att 

redovisa det omvärlden vill läsa. Extern press från intressenter har potential att påverka 

hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor (Thorne et al. 2014; Clarkson 1995; Gray et al. 

1995). I en studie gjord på kanadensiska företag (Thorne et al. 2014), så visar resultaten 

att anledningen till varför företag hållbarhetsredovisar är för att uppfylla 

informationskravet från intressenter.   

 

4.2 Legitimitetsteori 
  

Historiskt så har legitimitetsteorin använts av många forskare. Patten (1992); Walden & 

Schwartz (1997); Deegan (2002); Cho & Patten (2007) har undersökt varför företag 

frivilligt hållbarhetsredovisar. Företag behöver legitimitet för att bedriva verksamhet, 

vilket betyder att företag möter samhällets förväntningar i hur de bedriver sin verksamhet 

(Frostenson 2015). Det finns ett socialt kontrakt mellan företag och samhället (Patten 

1992; Deegan 2002), dock är kontraktet inte formellt nedskrivet och således svårt att 

förutse. Det består av förväntningar från samhället hur företag ska drivas (Deegan 2002). 
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Att delge mer frivillig information eller delge om särskild information som av investerare 

anses mer relevantare än annan, leder till att företagets redovisning håller en högre 

kvalitet, vilket i sin tur leder till högre legitimitet (Mueller et al. 1997; Holland 2005). 

Patten (1992) menar däremot att besluta om vilken information som företaget ska upplysa 

om och inte upplysa om är ett dilemma. På senare år har samhällets syn gått från att 

företag ska vinstmaximera till att sociala och miljömässiga faktorerna är betydligt 

viktigare för att vara legitim (Deegan 2002). Denna samhällstrend stärks av Cho & 

Pattens (2007) som menar att legitimitetsteorin är en stor förklaring varför företag väljer 

att hållbarhetsredovisa, trots att det inte är lagstiftat. 

  

Företag strävar mot att framstå som legitima och för att nå detta kan de gå till väga på tre 

olika sätt enligt Dowling & Pfeffer (1975). Det första ett företag kan göra är att anpassa 

sin produktion, målsättning och sina metoder efter vad som anses vara legitimt. För det 

andra kan de påverka vad som anses vara legitimt genom kommunikation för att passa 

företagets verksamhet och värderingar. Den tredje metoden ett bolag kan använda sig av 

handlar om att företaget blir identifierat med symboler, värderingar eller institutioner som 

framstår som legitima genom kommunikation. Vad som klassas som legitimt är något 

som ständigt förändras (Dowling & Pfeffer 1975). Den andra och tredje metoden handlar 

om företagens kommunikation. Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att 

kommunicera om deras hållbarhetsarbete till samhället och dess intressenter för att 

framstå som legitima. 

  

Mobus (2005) anser att hållbarhetsrapportering är en metod att överbrygga de utmaningar 

som företag kan ha med att rättfärdiga sin verksamhet. Det räcker inte att förstå och 

genomföra hållbarhetsarbete inom företaget utan arbetet med hållbarhet måste 

kommuniceras ut till samhället för att få någon strategisk betydelse (Deegan 2002). Ett 

företag kan låta bli att tillmötesgå sina intressenters krav och förväntningar och ändå 

upprätthålla legitimitet (Mobus 2005). Detta förutsätter att intressenterna inte är 

medvetna om företagets påverkan på samhället, men ju större påverkan, desto större och 

betydande rapportering krävs från företaget (Mobus 2005). 
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4.3 Branschpåverkan på hållbarhetsredovisning 
 

Ett företags storlek och branschtillhörighet kan förklara hur mycket ett företag väljer att 

hållbarhetsredovisa (Verrecchia 1983; Cooke 1989; Meek et al. 1995; Adams et al. 1998). 

Företag som verkar inom en miljökänslig bransch lägger mer resurser på sin 

hållbarhetsredovisning än företag inom en bransch som inte har en direkt påverkan på 

miljön (Line et al. 2002; Chan & Welford 2005). Företag med en negativ påverkan på 

miljön arbetar aktivt för att förbättra sin inverkan på miljön, de är även mer benägna att 

vara mer transparenta kring deras hålllbarhetsarbete än företag i branscher med mindre 

miljöpåverkan (Cowen et al. 1987; Adams et al. 1998; Line et al. 2002; Douglas et al. 

2004; Chan & Welford 2005). Finansbranschen rapporterar överlag mindre information 

om hållbarhet, då deras ekonomiska verksamhet inte direkt påverkar miljön och således 

inte finner bra argument till att hållbarhetsredovisa (Line et al. 2002; Douglas et al. 2004; 

Chan & Welford 2005). Företag som verkar inom branscher som anses vara 

kundorienterade lägger mer tid och resurser på hållbarhetsfrågor, för att förbättra 

företagets rykte och byggande av varumärke (Cowen et al. (1987). Konfektionsbranschen 

är beroende av sina konsumenter och arbetar aktivt för att tillmötesgå konsumenters och 

medias förväntningar kring hållbarhetsarbete (Amran & Ooi 2014; Fassin 2009).  

 

4.4 Disclosure Theory 
 
4.4.1 Disclosures över tid 

 
Enligt Hall (1996) är institutionsteorins syfte att förklara varför organisationer utvecklas 

på ett visst sätt. Institutioner är symboliska, regelbaserade och reglerande processer som 

överskrider organisationer och bestämmer deras sociala beteende (Scott 1995). Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) så tenderar en mindre organisation som växer att förändra 

sitt beteende för att legitimera sina handlingar över tiden genom att imitera en annan 

organisation som uppfattas som en förebild eller är marknadsledande. Tidigare forskning 

från Cooke (1989), Scott (1994), Gray et al. (1995) har funnit ett positivt samband mellan 

storleken på ett företag och i vilken utsträckning företaget ger ut upplysningar. En 

förklaring till detta samband är att stora företag som har en stark marknadsposition inte 

drabbas lika mycket som mindre företag om de väljer att frivillig redovisa så konkurrenter 

kan ta del av informationen (Prencipe 2004). Skinner (1994) menar att företag som 
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spenderar resurser på frivillig rapportering kommer på lång sikt att erhålla trovärdighet 

och stämplas som företag med högre kvalitativ rapportering än de som inte gör det.  

 
4.4.2 Tvingande och frivillig upplysning 

 

För att företag ska kunna legitimera sina verksamheter och bygga affärsrelationer så är en 

viktig del i arbetet är att upplysa sina intressenter (Frostenson 2015; Freeman et al. 2010). 

Accounting disclosure innebär att företag väljer vilken samt hur mycket information de 

vill upplysa om (Watts och Zimmerman 1990; Bertomey & Magee 2014). Detta begrepp 

kan delas in i två olika kategorier, antingen tvingande upplysning eller frivillig 

upplysning (Bertomey & Magee 2014). Tvingande upplysning innebär att företag enligt 

lag måste redovisa viss information. Frivillig upplysning å andra sidan innebär att företag 

själva kan välja vilken information de vill redovisa (Bertomey & Magee 2014). Huruvida 

den tvingande eller frivilliga upplysningens påverkan på företaget är positiv eller negativ 

råder det olika åsikter kring (Gray et al. 1995; Einhorn 2005; Eccles 2004; Cormier et al. 

2005). Gray et al (1995) menar att det finns både fördelar och nackdelar i samband med 

accounting disclosure samt att mängden och innehållet påverkas av den rådande 

lagstiftningen. Enligt Einhorn (2005) kommer ökad reglering av upplysningar att leda till 

mer frivilliga upplysningar, eftersom de obligatoriska upplysningarna kommer att 

innebära ett behov av kompletterande ytterligare information för att korrekt kunna 

beskriva bolaget. Holland (2005) kommer fram till att ökad reglering ökar omfattningen 

av information i den finansiella rapporten och ger en mer rättvisande och detaljerad bild 

av bolaget. 

  

Eccles (2004) och Cormier et al. (2005) delar varandras oro över ökad reglering som leder 

till minskad transparens, där ökad ansvarsskyldighet och reglering leder till en ”oavsiktlig 

kylningseffekt”, vilket gör ledningen mindre villig att frivilligt avslöja information. 

Eccles (2004) konstaterar att det finns många legitima skäl att vara försiktig med att 

tillhandahålla information som inte är tvingande. Det finns en risk att ledningen kommer 

att motsätta sig nya standarder om de tycks vara överflödigt och utgöra en kostnad för 

företagets affärsverksamhetstället. Istället kommer företaget av egen fri vilja redovisa den 

informationen som intressenterna efterfrågar (Scott 2015; Eccles 2004). 
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4.5 Hållbarhetsredovisning 
 

De stora skandalerna från 2000-talet, så som Worldcom och Enron, är en faktor som gjort 

att begreppet CSR fått extra uppmärksamhet och lett till global spridning (Borglund et al. 

2009). CSR är ett sätt för företagen att aktivt arbeta för att legitimera sin verksamhet samt 

skapa ökad transparens och öppenhet för de intressenter som berörs mest (Borglund et al. 

2009). De riktlinjer som GRI ger ut har tillämpats av statligt ägda bolag för att upprätta 

hållbarhetsrapporter sedan 2007 och är för statligt ägda bolag lagstiftat (Borglund et al. 

2010). Finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter har mycket gemensamt men till 

skillnad från de finansiella rapporterna så ska hållbarhetsrapporterna informera mer 

utförligt hur en händelse har berört bolagets affärsverksamhet (Frostenson et al. 2015). 

Vidare så medför hållbarhetsredovisningen att företag redovisar hur de genom sin 

verksamhet påverkat samhället, direkt som indirekt, vilket demonstrerar den globala 

påverkan företag har (Frostenson et al. 2015).  

 

Det är svårt att ge en komplett förklaring och ge ett specifikt skäl till varför företag bör 

hållbarhetsredovisa. Företagens motiv kan variera men Westermark (2003) menar att det 

kan handla om företagets etiska agerande, riskhantering och marknadspositionering samt 

att erhålla legitimitet. Motiven bygger på intressent- och legitimitetsteorierna som i sin 

tur grundar sig på att skapa legitimitet och trovärdighet i den verksamhet företaget 

bedriver. Siegel & Vitaliano (2007) menar att ett rationellt företag som använder sig av 

CSR för att legitimera sina handlingar kommer redovisa information så länge fördelarna 

överstiger kostnaderna. Ett företags val att frivilligt lämna ut upplysning om CSR kan 

beskrivas som en avvägning mellan fördelarna och kostnaderna som företaget förväntas 

erhålla (Verrecchia 1983). En anledning till att företag använder sig av CSR och tar det 

ansvar som samhället förväntar sig är i grunden baserat på deras egna långsiktiga 

fortlevnad (Ballou et al. 2006). Med detta så menar Ballou et al. (2006) att företagets 

framtida lönsamhet påverkas av de aktiviteter som bedrivs idag för att skapa en så 

affärsmässigt gynnsam miljö för verksamheten att i framtiden utvecklas i. En annan 

anledning till varför företagen redovisar CSR är att de minskar sannolikheten för en 

offentlig granskning och reglering. Detta kan företagen göra genom att bedriva en aktiv 

dialog med beslutsfattare samt använda de standarder som förväntas av allmänheten 

(Carroll & Shabana 2010). Genom intressentperspektivet så menar Ljungdahl (1999) att 

en förklaring till varför företag väljer att hållbarhetsredovisa är för att vårda den relation 
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som företaget har gentemot intressenterna, vilket även bekräftas av Carroll & Shabana 

(2010). 

  

Då tvingande hållbarhetsredovisning för noterade svenska företag är ett nytt fenomen så 

finns inte så mycket forskning, men statliga företag har sedan 2007 behövt ”följa eller 

förklara” GRI:s riktlinjer om hållbarhetsredovisning. Statliga bolag behöver följa 

riktlinjerna helt och hållet eller förklara varför de inte följer dem. Tvingande 

hållbarhetsredovisning för statliga bolag har lett till ökad medvetenhet om 

hållbarhetsfrågor hos ledningsgrupper men även hos övriga medarbetare (Borglund et al. 

2010). Tvingande hållbarhetsredovisning har även bidragit till ökad kunskap om 

hållbarhetsfrågor, dock inte nödvändigtvis bättre hållbarhetsarbete. Borglund et al. (2010) 

menar att jämförbarheten och transparensen mellan hur företag jobbar med 

hållbarhetsfrågor förbättrats till följd av tvingande redovisning. Detta stärks genom 

Europeiska kommissionens (2015) utvärdering kring införandet av IFRS för svenska 

noterade bolag, då även detta förbättrade jämförbarheten och transparensen bolagen 

emellan till följd av lagstadgad redovisning.  
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5 Empirisk Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens empiriska metod. Den empiriska verklighetens 

tillvägagångssätt och etiska aspekter som studien kommer att beröra. 

 

5.1 Undersökningsdesign 
 

Denna studie syftar till att undersöka hur nya lagkrav har påverkat företag noterade på 

Small Caps hållbarhetsredovisning. Detta genom att studera två företag inom 

konfektionsbranschen och två företag inom finansbranschen. I studien kommer vi även 

undersöka hur företagen anpassat sig successivt inför lagen och hur det skiljer sig mellan 

konfektionsbranschen och finansbranschen. Med hänsyn till att studien kommer 

undersöka hållbarhetsredovisningens förändring över tid och studeras dess påverkan vid 

införandet av Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) så kommer 

studien tillämpa en longitudinell fallstudiedesign. Yin (2007) menar att en longitudinell 

studie lämpar sig bäst när man avser att studera hur ett fenomen har förändrats över tid. 

En studie av longitudinell karaktär kan vara rätt tidskrävande då data från flera 

tidsperioder ska samlas in och analyseras (Yin 2007). Då studien är tidsmässigt begränsad 

kommer endast ett fåtal företag att studeras. En fallstudie lämpar sig bäst till noggranna 

och djupgående undersökningar av specifika fall (Bryman & Bell 2014). Som en 

konsekvens av att genomföra en fallstudie blir studiens generaliserbarhet begränsad och 

således kommer möjligheten att dra generella slutsatser om hela branscher också vara 

begränsad (Bryman & Bell 2011; Yin 2007). 

  

5.2 Urval 
  

Tidigare forskning av Tagesson et al. (2009) visar att stora bolag har en mer omfattande 

hållbarhetsredovisning än mindre bolag. En anledning till detta är att media och samhället 

ställer högre krav på stora bolag i jämförelse med små att hållbarhetsredovisa (Adrem 

1999; Cormier et al. 2005). Därför är det relevant att se utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning i mindre bolag. Med detta som grund kommer vi i denna studie 

undersöka hur företag noterade på Small Cap påverkats av lagen för att kunna se vilken 

effekt lagen fått. Small Cap är Sveriges tredje största handelsplats med bolag vars 

börsvärde maximalt är 150 miljoner euro (Swedbank 2017). Företagen som studien avser 

att granska verkar inom två branscher, konfektion och finans. Konfektionsbranschen har 
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mycket extern press på sig kring hållbarhetsfrågor, exempelvis arbetsvillkor, 

klimatpåverkan och mänskliga rättigheter (Amran & Ooi 2014; Fassin 2009). 

Finansbolag har mindre extern press på sig när det kommer till hållbarhetsfrågor då deras 

verksamhet inte i ett direkt avseende definieras som en miljökänslig bransch (Line et al. 

2002; Chan & Welford 2005). I en uppföljningsstudie om lagstadgad 

hållbarhetsredovisning för statliga bolag fastställdes att det gick att se en större skillnad i 

företagens hållbarhetsredovisning i mindre utvecklade branscher, före och efter lagkravet 

(Borglund et al. 2010). Detta motiverar vårt val av konfektion- och finansbranschen då 

företagen inom finansbranschen inte finner bra argument till att hållbarhetsredovisa före 

lagkravet och således lämnar mindre information om hållbarhet än branscher med mycket 

extern press på sig (Line et al. 2002; Douglas et al. 2004; Chan & Welford 2005). Studiens 

valda branschers hållbarhetsarbete före lagkravet skiljer sig från varandra och kommer 

således bli relevanta att jämföra. 

  

Det finns 10 företag inom konfektion- och finansbranschen noterade på Small Cap 

(Börsdata 2018). Vi studerade samtliga företag utifrån vilka bolag som uppfyller kraven 

för lagen om hållbarhet och således måste hållbarhetsredovisa från och med 

räkenskapsåret 2017. Efter att ha studerat samtliga bolag så uppfyllde 9 av 10 bolag 

kraven och av dessa föll fyra bolag bort på grund av att de släppte sina årsredovisningar 

senare än vad studiens tidsram tillät. Ytterligare ett bolag föll bort på grund av 

språkmässiga begränsningar, Loudspring Oyj hade endast släppt sin årsredovisning som 

avser 2017 på finska. Det lämnade oss med fyra företag som publicerat sina 

årsredovisningar som avser räkenskapsåret 2017 och dessa är Odd Molly AB och Venue 

Retail Group AB från konfektionsbranschen samt Midway Holding och MedCap AB från 

finansbranschen. Midway och MedCaps investeringsstrategier skiljer varandra åt och en 

studie gjord på andra företag inom finansbranschen kan leda till ett annat resultat. Då 

dessa företag är de enda noterade på Small Cap inom finansbranschen kommer de ändå 

att vara de företag som studeras, men möjligheten att dra slutsatser om finansbranschen 

kommer därmed att vara begränsad.  

  

En av frågeställningarna i studien handlar om hur företagen förberett sig successivt inför 

lagkravet så därför kommer vi att undersöka årsredovisningar från att första EU-direktivet 

om lagstadgad hållbarhetsredovisning nådde regeringen. Första direktivet om 

förändringar kom 2014 och då vi avser att studera hur hållbarhetsredovisningen 
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förändrats successivt både före och efter lagen trädde i kraft kommer vi studera fyra 

årsredovisningar per företag, som avser räkenskapsåren 2014–2017.  

  

5.3 Datainsamlingsmetod och Dataanalys 
 
Den empiriska data som studien bygger på inhämtades från årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter i de företag vi ämnar undersöka. Årsredovisningar och företagens 

rapportering om hållbarhet är officiella dokument från privata källor och kommer 

bedömas så objektivt och neutralt som möjligt för att studien ska hålla så hög reliabilitet 

som möjligt (Bryman & Bell, 2011). Insamlandet av data genomfördes genom att vi 

laddade ner alla företagens årsredovisningar från deras egna hemsidor på internet.  Ett 

undantag gjordes då MedCaps årsredovisning för 2016 inte fanns tillgänglig via 

företagets hemsida. I detta specifika fall så laddades årsredovisningen ner från Retriever. 

I vissa fall så kan årsredovisningar från Retriever vara en förenkling av företags riktiga 

årsredovisning och inte innehålla lika mycket upplysning. För att säkerställa att detta inte 

var fallet så jämfördes årsredovisningen för 2016 med den som avser 2015. Det fanns 

tydliga likheter både till antalet sidor och designen. En annan sak som ytterligare stärker 

detta var att årsredovisningen var inskannad. Datainsamlingen och dataanalysen pågick 

sedan i en växelverkan.  

  

För att inte gå miste om värdefull information studerades årsredovisningarna i sin helhet 

och utefter det genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys kan göras 

på både ett kvantitativt eller kvalitativt sätt (Weber 1990; Neuendorf 2002; Krippendorff 

2013). En kvalitativ innehållsanalys innebär att man söker efter bakomliggande teman i 

datamaterialet för att ge en mer nyanserad bild av rapporten i sin helhet (Bryman & Bell 

2011). Därefter presenteras datan i ord och teman, vilket gör det möjligt att dra tolkningar 

av resultatet. Det finns olika tillvägagångssätt när man beslutat sig för att tillämpa en 

kvalitativ innehållsanalys. I denna studie tillämpar vi en latent analys med manifesta 

inslag. När datamaterialet studerades fanns GRI:s riktlinjer som latent för att vägleda 

insamlingen. Dessa riktlinjer täckte dock inte allt hållbarhetsarbete företagen upplyste 

om, därför användes även manifesta inslag. Detta gör att studien håller sig mycket nära 

texten och beskriver det uppenbara i årsredovisningar (Berg 2001). På så vis kunde vi 

studera vad årsredovisningarna faktiskt säger och sedan utveckla vår insamling av 

empirin för att minska bortfallet. Oavsett om man väljer en latent eller manifest 



 
 

20 

analysmetod så reducerar analysprocessen volymen av text, identifierar och grupperar 

kategorier tillsammans och söker förståelse för den. På något sätt försöker forskaren att 

vara "sann" mot texten för att uppnå tillförlitlighet (Patton 2002). Det finns även andra 

analysmetoder inom kvalitativ forskning, till exempel fenomenologi, hermeneutik och 

grundad teori (Bryman & Bell 2011). Till skillnad från de andra kvalitativa 

analysmetoderna är inte kvalitativ innehållsanalys kopplad till någon viss vetenskap och 

det finns färre regler att följa. Därför utgick vi ifrån en latentanalys med manifesta inslag 

med GRI:s riktlinjer som grund för att i sin tur kategorisera och skapa en struktur för 

analysen av empirin. GRI:s kategorier är indelade i segmenten social, miljö och ekonomi 

(se figur 1). Inom varje kategori finns det underkategorier som kallas aspekter och dessa 

definierar vilken information som tillhör respektive kategori. När empirin studerades och 

sedan kategoriserades så utgick studien ifrån dessa underkategorier och eftersom 

underkategorierna är väldigt omfattande finns mer informationen om dessa att läsa i 

bilaga 5. 

 

 

 
   Figur 1  

  

  

I datainsamlingen så markerades meningar kopplade till någon av GRI:s kategorier med 

hjälp av överstrykningsfunktionen i PDF. De tre kategorierna hade en specifik färg för att 

strukturera datamaterialet. Den sociala kategorin markerades med rött, miljö blev grönt 

och ekonomi blev blått. De meningar i årsredovisningen som kunde kopplas till GRI:s 

kategorier delades upp i företagsspecifik och allmän upplysning. Företagsspecifik 

upplysning innebär att informationen står i direkt relation till företagets verksamhet och 
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aktiviteter. Detta kan vara allt från hur företaget redovisar om sitt befintliga 

hållbarhetsarbete inom företaget till hur de via samarbetspartners och intressenter 

undersöker hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. Allmän upplysning är mer generell 

information och beskriver vad hållbarhetsarbete innebär, ett exempel på allmän 

upplysning finns i Odd Mollys årsredovisning som avser 2016: Odd Mollys kläder är av 

hög kvalitet som tål att användas år efter år, och efterfrågas även i stor utsträckning på 

andrahandsmarknaden (Odd Molly 2016 s.23).	Denna information är mer beskrivande än 

detaljerad och går inte in på vad företagen faktiskt gör och sorterades därför bort. Den 

företagsspecifika informationen kommer ligga till grund för att besvara vårt syfte och är 

således den information som kommer att finnas under vårt resultat. Författarnas 

bearbetning av den insamlade datan genomfördes individuellt och sparades i enskilda 

PDF-dokument. Detta gjordes för att vid ett senare tillfälle redogöra för de observationer 

som gjordes och för att författarna inte skulle influeras av varandra och således öka 

studiens objektivitet. Under datainsamlingen så framgick det i årsredovisningarna att viss 

upplysning tangerade fler kategorier, exempelvis ”Vi vill ta ansvar för hur miljö, 

människa och djur påverkas av vår verksamhet och arbetar för att minimera påverkan 

genom vår hållbarhetsagenda” (VRG 2017 s.14). Denna mening skulle kunna placeras 

in under både kategorin social och miljö och då uppkom en ny kategori som heter övrigt. 

Kategorin övrigt innebär att det finns information som tangerade flera kategorier utan att 

endast tillhöra en. Dessa meningar hade ingen naturlig plats i GRI:s tidigare kategorier 

och för att undvika snedfördelning av informationen så utvecklades kategorin övrigt för 

att omfatta denna information. Detta arbete genomfördes sedan succesivt med 

årsredovisningarna som avser 2014 till 2017 för de olika företagen. Därefter så flyttades 

det överstrukna datamaterialet till kodningsmallen (se bilaga 6) som skapades i excel och 

innebar att datan sorterades efter GRI:s kategorier social, miljö, ekonomi och vår 

egengjorda kategori övrigt. Kodningsmallen har använts för att analysera empirin och 

skapandet av figur 4-8 samt bilaga 1-4. Utifrån kategorierna social, miljö, ekonomi och 

övrigt så har meningar från årsredovisningen och separata hållbarhetsrapporter sorterats 

in i kategorierna succesivt per år. Genom detta systematiska förhållningssätt så har 

strukturer och förändringar identifierats och kvantifierats i antal meningar som bildat 

studiens figurer och bilagor. De figurer och bilagor som finns i den här studien har skapats 

genom att sätta antalet meningar för respektive kategori, år och företag i relation till 

varandra. Detta har gjorts för att på ett överskådligt sätt visa utvecklingen och 

skillnaderna de emellan. 



 
 

22 

 
 

 
Figur 2 

  

5.4 Etiska Aspekter  
 
Vetenskapsrådet har fyra grundläggande krav för att skydda individens integritet 

(Vetenskapsrådet 2017). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår studie har insamlingen av data utgjorts 

av officiella dokument från privata källor i form av årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter (Bryman & Bell 2011). De här dokumenten är tillgängliga för 

allmänheten och användandet av dessa för en låg risk för att orsaka någon skada för den 

bransch och tillhörande företag som studeras enligt Vetenskapsrådets (2017) definition. 
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6 Fallföretag 
I detta kapitel lämnas en kort beskrivning av de företag studien avser att studera. 

 
Figur 3 

 Odd Molly 

AB 

Venue Retail 

Group AB  

Midway 

Holding 

MedCap 

AB 

Bransch Konfektion Konfektion Finans Finans 

Antal anställda 100 390 580 324 

Nettoomsättning 2017 

(MSEK) 

432,1  879,3 1637 533,3* 

Balansomslutning 2017 

(MSEK) 

193,3 321,4 1185 600,2* 

Antal sidor i årsredovisningen 
2017 

84 81 72 88 

Hållbarhetsrelaterade sidor i 
årsredovisning 2016 

4 2 - 1 

Hållbarhetsrelaterade sidor i 
årsredovisning 2017 

11 5 3 6 

Separat hållbarhetsrapport 
2017 

Ja Nej Nej Nej 

Antal sidor 
hållbarhetsrapport 

20 - - - 

 
*Uppgifterna avser perioden från maj-dec 2017  

 

6.1 Odd Molly AB 
  

Odd Molly grundades år 2002 och bedriver försäljning av mode och livsstilsprodukter via 

egna och externa kanaler runt om i världen. Vid 2017 års slut hade Odd Molly 18 egna 

butiker i Sverige, Norge, Finland och Portugal samt en egen webbshop. Odd Molly har 

även fyra partnerdrivna butiker i USA, Tjeckien och Slovakien och onlinehandeln står för 

40% av bolagets totala försäljning, i egna och externa kanaler. Odd Molly noterades 2010 

på Nasdaq Stockholms Small Cap lista och har ca 100 anställda. Nettoomsättningen 2017 

uppgick till 432,1 MSEK och bolaget har drygt 3300 aktieägare. De största aktieägarna 

sett till aktiekapitalet i bolaget är M2 Capital Management AB (20,64%), Kattvik 

Financial Services AB (18,5 %), ATV Holding AB (10,72 %) och New Moon Förvaltning 

AB (10,68%) (Odd Molly 2017). 
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6.2 Venue Retail Group AB 
  

Venture Retail Group grundades år 1900 och är en nordisk detaljhandelskoncern som 

bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom accessoarer och skor. Inom koncernen 

bedrivs verksamheten genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt varuhuset 

NK. Vid 2017 års slut hade organisationen 127 butiker i norden, ungefär 390 anställda 

samt egna e-handelsplattformar för Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Groups 

intäktström genereras till största del från de fysiska butikerna men onlinehandeln växer. 

Venue Retail Group är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholms Small Cap lista. 

Nettoomsättningen 2017 uppgick till 879,3 MSEK och bolaget har drygt 3400 aktieägare. 

De största aktieägarna sett till aktiekapitalet i bolaget är Banque Internationale (16,7 %), 

Varenne AB, (13,8 %), och SEB Life med (7,3 %) (VRG 2017).  

  

6.3 Midway Holding 
  

Midway grundades år 1989 och är ett investmentbolag bestående av nio helägda 

rörelsedrivande bolag, som är indelade i två segment – Teknikföretag och Handelsföretag. 

Midway är noterade på Nasdaq Stockholms Small Cap lista och har 580 anställda. 

Nettoomsättningen år 2017 var 1637 MSEK, balansomslutningen uppgick till 1075 

MSEK och företaget har ca 3800 aktieägare. De största aktieägarna sett till aktiekapitalet 

i bolaget är Tibia Konsult AB (41,9 %), Marknadspotential AB (11,3 %) och Malmöhus 

Invest AB (5,7 %) (Midway 2017). 

  

6.4 MedCap AB 
 
MedCap grundades år 2001 och är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar 

nischbolag inom Life Science i Norden. MedCap är noterade på Nasdaq Stockholms 

Small Cap lista och har 324 anställda. MedCap har haft delat räkenskapsår mellan maj-

april fram till år 2017. Deras årsredovisning som avser 2017 i studien gäller således 

tidsperioden 1:a maj 2017-31 december 2017. Nettoomsättningen för maj-dec 2017 

uppgick till 533,3 MSEK (851,6 för perioden maj 2016-april 2017). De största 

aktieägarna sett till aktiebolaget är Linc AB (23,6 %), Bure Equity AB (22,9 %) och T&S 

Förvaltning AB (5,38 %) (MedCap 2018).   
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7 Resultat 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet att presenteras och illustreras. Resultatet 

är uppdelat per företag och kommer presenteras var för sig samt ligga till grund för 

analysen. 

  

7.1 Odd Molly 
 
7.1.1 Socialt/Etiskt 

  

Från årsredovisningen som avser 2014 så upplyser Odd Molly att de samarbetar med Fair 

Wear Foundation för att säkerställa goda arbetsförhållanden i sina fabriker. Fair Wear 

Foundation har sedan 2009 hjälp Odd Molly att utvärdera och förbättra arbetsmiljöfrågor 

i sina fabriker genom inspektioner. För att inspektionerna och förbättringsarbetet ska 

fortsätta utvecklas med sina intressenter, poängterar Odd Molly att en aktiv dialog är 

viktig. "Inspektionerna är alltid föranmälda med syftet att bibehålla de goda relationerna 

med leverantörerna och bidra till en dialog om förbättringsarbetet" (Odd Molly 2014 

s.16).  

 

Från 2014–2015 så presenterade Odd Molly att de gjorde ytterligare fem inspektioner och 

några uppföljningskontroller av tidigare inspekterade fabriker. Fyra av Odd Mollys 

leverantörer engagerades i ett utbildningsprogram under 2014–2015 för att öka 

kunskapsnivån och medvetenheten för fabrikerna, detta för att fabrikerna på egen hand 

ska kunna göra hållbara förbättringar. Mellan 2015–2016 så genomfördes sex nya 

revisioner samt uppföljningsinspektioner av de som gjorts tidigare. De långsiktiga målen 

redovisas för första gången och på ett övergripande sätt i årsredovisningen för 2016. Odd 

Mollys rapportering kring sociala och etiska aspekter i årsredovisningarna mellan 2014–

2016 har haft samma struktur. Ny information om inspektioner av leverantörer 

presenteras i årsredovisningen som avser 2015 och upplysning om Odd Mollys 

jämställdhetsarbete och tre fokusområden för hållbarhetsarbete har tillkommit i 

årsredovisningen som avser 2016. 

 

I årsredovisningen som avser 2017 har strukturen förändrats och fokuset i rapporten har 

riktats mot deras samarbete med organisationen Fair Wear Foundation (FWF). I Odd 

Mollys separata hållbarhetsrapport beskriver de vad detta samarbete innebär och hur det 
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utvecklats från tidigare år. De besöker nu varje leverantör två gånger per år för att 

förbättra deras arbete enligt FWF policys. "We visit each supplier on a regular basis, 

normally twice a year. This close relationship helps us a lot to make the suppliers 

understand the importance and the benefits of implementing the Code of Labour 

Practices" (Odd Molly 2018 s.5).  

 

Odd Mollys upplysning om det social/etiska har ökat till 2017 och innehåller mer 

företagsspecifik upplysning än tidigare. De upplyser mer utförligt om sina långsiktiga mål 

och lämnar mer upplysning om sin etiska policys. De beskriver även hur leverantörerna 

presterat utifrån FWFs standarder "Empolyment is freely chosen, No discrimination in 

employment, no exploitation of child labour, Freedom of association and right to 

collective bargaining, Payment of living wage, No excessive working hours, Safe and 

healthy working conditions, Legally binding empolyment relation" (Odd Molly 2018 s.5).  

 

7.1.2 Miljö 

  

Odd Molly skriver i årsredovisningen 2014 att de arbetar utifrån etiska och miljömässiga 

riktlinjer som har skapats för att minska affärsrisker som kan uppkomma om inte 

produktionsresurser används utifrån ett hållbart perspektiv. Odd Molly är sedan 2011 

medlem i kemikaliegruppen SWERA/IVF, som utgör en plattform för kunskap och syftar 

till att upplysa sina medlemmar om kemikaliehantering. I delen som beskriver Odd 

Mollys produktion i årsredovisningen 2015 så framgår det att tillverkningen var 

outsourcad till Kina, Indien, Portugal och Marocko. Odd Molly skriver att de väljer sina 

leverantörer med stor omsorg och för att minska utsläppen vid frakt väljer de i största 

möjliga mån båt som transportsätt (Odd Molly 2015). Mellan årsredovisningarna 2014 

och 2015 behåller Odd Molly samma struktur för upplysning om miljö och innehållet blir 

lite mer omfattande. Mellan 2015–2016 har upplysningen om miljö kopplat till hållbarhet 

varit oförändrad.  

 

Utifrån Odd Mollys årsredovisning som avser 2017 så har deras upplysning om miljö 

förändrats till att bli mer detaljerad och innehåller mer information. De upplyser även i 

sin separata hållbarhetsrapport om vilka kriterier de utser sina leverantörer på och ökar 

transparensen i produktionscykeln, ”All Odd Molly’s suppliers must sign our lists of 



 
 

27 

Restricted Chemicals, following the European legislation. To make sure that all suppliers 

are following the rules, we test our materials at accredited laboratories” (Odd Molly 

2018). De upplyser även om deras förpackningsmaterial, som är klimatneutral genom 

certifierad trädplantering. 

 

7.1.3 Ekonomi 

 

Odd Mollys årsredovisning som avser 2014 redovisar inget om ekonomi som är kopplat 

till hållbarhet. 2015 startade Odd Molly ett samarbete med Cirqle som samlar in kläder 

och säljer dem på andrahandsmarknaden, "Genom att lämna in använda klädesplagg eller 

andra textilier till någon av Cirqles insamlingsplatser får inlämnaren ett erbjudande som 

till exempel rabatter eller värdekuponger av olika modeföretag, däribland Odd Molly" 

(Odd Molly 2015 s.19). Odd Molly upplyser om sina övergripande mål i årsredovisningen 

som avser 2016 och berättar hur de är kopplade till ekonomi, "vi fokuserar på det som 

gör skillnad, som är viktigt för våra kunder och positivt för vår affär. Vi är övertygade 

om att vårt hållbarhetsarbete är en förutsättning för nöjda kunder och bidrar till 

långsiktig lönsamhet" (Odd Molly 2016 s.21).  

 

I årsredovisningen som avser 2017 presenterar Odd Molly för första gången en bild över 

sin värdekedja utifrån ett hållbarhetsperspektiv, värdekedjan täcker in områdena 

marknadsföring, försäljning samt återbruk och återvinning (Odd Molly 2017). Den 

struktur som funnits tidigare år om ekonomi är fortfarande densamma men innehållet har 

utvecklats till att omfatta mer information.  

 

7.1.4 Övrigt 

 

I Odd Mollys årsredovisning som avser 2014 skriver de att, 

"Odd Mollys arbete inom hållbart ansvar är prioriterat och långsiktigt där ambitionen 

är att för varje år förbättra bolagets ansvarsarbete ytterligare. Det görs gärna genom 

samarbeten med andra i branschen och med stöd av externa organisationer" (Odd Molly 

2014 s.14).  

En viktig faktor för Odd Mollys långsiktiga hållbarhetsarbete är deras samarbete med 

olika intressenter, "Odd Molly ser löpande över sitt nätverk av samarbetspartner, även 



 
 

28 

om ambitionen är att värna om nära samarbeten och långa relationer" (Odd Molly 2014 

s.14).  

Upplysningen om övrigt kopplat till hållbarhet har inte förändrats från 2014 till 2015, 

redovisningen presenteras efter samma struktur och innehåll som tidigare. 

Årsredovisningen som avser 2016 innehåller Odd Mollys övergripande strategi om 

utformningen av hållbarhetsredovisningen. De skriver att "Odd Molly har för avsikt att 

framöver rapportera sitt hållbarhetsarbete inspirerat av riktlinjerna i GRI, Global 

Reporting Initative"(Odd Molly 2016 s.24). I årsredovisningen som avser 2016 inleddes 

en process för att forma en ny hållbarhetsstrategi för bolaget,  

”Ambitionen är att fortlöpande ta steg för att förbättra ansvarsarbetet ytterligare, och 

under året inleddes en gedigen process för att forma en ny hållbarhetsstrategi för bolaget. 

Odd Molly vill bidra positivt i ännu större utsträckning och få ut mer av 

hållbarhetsarbetet genom att arbeta systematiskt, med en tydlig ambition, mot tydliga 

mål” (Odd Molly 2016 s.21). 

 

För att bedriva rätt sorts hållbarhetsarbete och fokusera på de viktigaste sakerna berättar 

Odd Molly i årsredovisningen som avser 2016: "Bolaget inledde en dialog med sina 

viktigaste intressentgrupper för att bättre förstå vilka frågor de upplever som viktigast" 

(Odd Molly 2016 s.21). I årsredovisningen som avser 2017 upplyser Odd Molly om 

intressentdialogen ännu tydligare: 

"Genom vår verksamhet har vi möjlighet att påverka människors liv och miljön, och 

sprida vårt engagemang för hållbarhet i hela värdekedjan. Vi arbetar för att ha långa 

och nära relationer med samarbetspartners och tillsammans skapa bra 

arbetsförhållanden och minska vår negativa påverkan på miljön genom hela 

värdekedjan. Detta sker bland annat genom regelbunden dialog med partners och genom 

leverantörsgranskningar av tredje part" (Odd Molly 2017 s.29). 

 

Under 2017 upplyser Odd Molly i sin separata hållbarhetsrapport om sina mål och 

prestationer. Odd Molly skriver att de fått 63 poäng och betyget GOOD från FWFs 

mätningar om vilken nivå Odd Mollys leverantörer uppfyller FWFs arbetspolicy. De 

skriver även hur de förbättrat sitt interna system för ett förbättrat arbete hos sina 

leverantörer: "Odd Molly also improved its internal system to ensure suppliers sign and 

return questionnaires and post the Code of Labour Practices" (Odd Molly 2018 s.6). 
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7.1.5 Sammanfattning 

 

Utifrån ovanstående kategorier så kan vi se att Odd Mollys hållbarhetsredovisning 

successivt har ökat genom åren 2014-2017. Förändringen har varierat beroende på 

kategori och innefattat nya information samt även mer information till mängd sett. Störst 

kontrast var det mellan årsredovisningarna 2016 och 2017, då upplysningen som avser 

2017 innehöll en mer djupgående beskrivning av verksamheten utifrån de fyra 

kategorierna kopplat till hållbarhet.  

 

 
Figur 4 Odd Mollys utveckling av kategorierna över tid 

 

7.2 Venue Retail Group 
 

7.2.1 Socialt/Etiskt 

 

Venue Retail Group (VRG) har i sin årsredovisning från 2014, 2015 och 2016 skrivit om 

sina fyra kärnvärden, som även utgör koncernens grundläggande värderingar. Dessa 

motton är: ”Vi är engagerande, Vi tar ansvar, Vi gör det enkelt och Vi bryr oss” (VRG 

2014 s.14). Årsredovisningarna mellan 2014–2016 är väldigt lika och endast mindre 

omformuleringar har gjorts. De utgår ifrån en liknande struktur år efter år som innebär att 

de upplyser om kundupplevelsen, en medarbetarundersökning som gjorts under året samt 

information om företagets anställda. VRG äger inga egna fabriker utan deras varor och 

produkter produceras av utvalda producenter. För att försäkra sig om att leverantörerna 

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017

Antal  meningar företagsspecifik upplysning

Social Miljö Ekonomi Övrigt



 
 

30 

upprätthåller den kvalitet och standard som VRG önskar så skriver de följande 

"Medarbetare från Venue Retail Group gör regelbundna besök hos de leverantörer som 

tillverkar produkter för koncernens egna varumärken och får därmed en god uppfattning 

om produktionsförhållanden och eventuella brister" (VRG 2016 s.14). I årsredovisningen 

som avser 2016 skriver de även att "koncernen tar även del av information från 

inspektioner gjorda av andra företag och externa parter avseende aktuella leverantörer" 

(VRG 2016 s.14). 

 

Strukturen och informationen som i årsredovisningen som avser 2017 har förändrats. Nya 

rubriker har införts och informationen har blivit mer detaljerad. VRG redovisar för första 

gången hur könsfördelningen såg ut i ledningsgruppen, styrelsen och bland företagets 

chefer. En annan sak som är helt ny för 2017 är att de redovisar om företagets hälsopolicy, 

"Venue Retail Group arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och följer upp 

nyckeltal kring arbetsmiljö och hälsa"  (VRG 2017 s.18).  

  

7.2.2 Miljö 

  

I årsredovisningarna som avser år 2014, 2015 och 2016 har VRG en identisk redovisning 

om sina miljöfrågor. VRG arbetar aktivt för att följa EU:s kemikalielagstiftning och 

samarbetar med externa testlaboratorier som kontrollerar produkternas kvalitet och 

kemikalieförekomster. Deras förpackningar är producerat av material som är lätt att 

återvinna och de är anslutna till REPA-registret och Grønt Punkt Norge, som kontrollerar 

att produceringen och återvinningen går rätt till. VRGs transporter är ett område där 

verksamheten påverkar miljön, de beskriver detta grundläggande och att transporten i 

regel sker via fartyg före flyg, för att minska påverkan på miljön (VRG 2016). 

 

Redovisningen om transport som varit genomgående i alla rapporter från VRG har 

utvecklats i årsredovisningen som avser 2017 och blivit allt mer transparent hur de 

påverkar klimatet genom ett diagram kring frakt och koldioxidutsläpp. De lämnar även 

mer information om hur deras rutiner för uppföljningen av dess transporter har förbättrats. 

I årsredovisningen som avser 2017 ägnar VRG en egen sektion i redovisningen för att 

upplysa om kemikaliehanteringen och den är mer omfattande än det som skrivs 2016. För 

att förbättra arbetet med kemikalier så skriver de, "nästa fas för att nå en säkrare 
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kemikaliehantering är att uppdatera den interna kemikaliehanteringsprocessen inom 

koncernen för att säkerställa våra produkter på marknaden" (VRG 2017 s.14). 

Djurvälfärdspolicyn har utvecklats och de har inlett ett samarbete med organisationen 

Pälsfri Handel. Detta för att försäkra sig om att all dess sålda päls inte är äkta, dvs. 

kommer ifrån djur.  

  

7.2.3 Ekonomi 

  

Det är först i årsredovisningen som avser 2017 som VRG presenterar information om 

dess ekonomi utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De har tagit del av partners policys för att 

säkerställa deras bidrag till en hållbar samhällsutveckling. De har även tagit fram en 

"Hållbarhetsmission" som är väsentlig för VRGs fortsatta lönsamhet och tillväxt. 

Produktutvecklingen har flyttats till huvudkontoret och VRG ser utvecklingspotential 

kring hållbarhetsarbetet inom produktutvecklingsfasen.  

  

7.2.4 Övrigt 

  

I årsredovisningarna från 2014, 2015 och 2016 så använder sig VRG av en uppförandekod 

och denna behandlar frågor som påverkar arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

facklig organisering, miljö, djurvård och frågor som rör deras produkter. Detta regelverk 

är främst upprättat gentemot företagets primära och sekundära leverantörer.  

 

Under 2017 vidareutvecklades detta regelverk och det nya syftet med regelverket 

preciserades till "att säkerställa säker och hållbar produktion, samt korrekta miljö och 

arbetsförhållanden"  (VRG 2017 s.14). I hållbarhetsmission skriver de "Vi vill ta ansvar 

för hur miljö, människa och djur påverkas av vår verksamhet och arbetar för att minimera 

påverkan genom vår hållbarhetsagenda" (VRG 2017 s.14). För att vägleda och nå målet 

i deras hållbarhetsmission så skriver VRG att det är viktigt att utgå ifrån en 

hållbarhetsagenda som består av strategier, processer och andra hjälpmedel men värderar 

även långsiktiga relationer som en viktig del av hålllbarhetsarbetet. VRG ägnar en hel 

sida i årsredovisningen 2017 åt att beskriva deras samarbetspartners och skriver att 

"Venue Retail Group agerar på den skandinaviska marknaden, men värdekedjan är 

global, vilket skapar både utmaning och möjligheter för en hållbar utveckling. 
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Samarbeten inom branschen blir därmed allt viktigare för att kunna nå ett mer hållbart 

samhälle" (VRG 2017 s.16).  

 

7.2.5 Sammanfattning 

 

VRGs hållbarhetsredovisning har nästintill varit oförändrad mellan 2014–2016. De 

förändringar som har förekommit har varit mindre omformuleringar och strukturer. 

Förändringarna mellan 2016–2017 visade sig i form av att hållbarhetsredovisningens 

omfattning ökade och mer detaljerad information om företagets verksamhet hade 

tillkommit.  

 

 
Figur 5 VRGs utveckling av kategorierna över tid 
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7.3 Midway 
 

Midway har från år 2014–2016 inte haft någon form av hållbarhetsredovisning och i 

nedanstående avsnitt kommer således endast information från årsredovisningen som 

avser 2017 att presenteras. 

 

7.3.1 Socialt/Etiskt 

  

Midway upplyser om olika uppförandekoder och i den generella koden beskriver de sina 

värdegrunder som gäller hela koncernen, syftet med denna uppförandekod är att göra det 

enkelt och tryggt för koncernens anställda. En annan uppförandekod som presenterades 

var den till leverantörer, "uppförandekoden för leverantörer fastställer därför vilka 

grundläggande principer som koncernen och alla dotterbolag förväntar sig att alla 

leverantörer ska upprätthålla. Det handlar om mänskliga rättigheter och goda 

arbetsvillkor, men också̊ om att ha ett systematiskt miljöarbete på plats" (Midway 2017 

s.25). 

 

Endast ett bolag granskade sina leverantörer under 2017 och Midway redovisar hur de 

aktivt arbetar för att förbättra detta, det gjordes även en uppföljning för att säkerställa 

antikorruption hos dotterbolagen. Midway arbetar aktivt för att utveckla sina medarbetare 

genom karriärutveckling, friskvård och hälsofrämjande aktiviteter.  

7.3.2 Miljö 

 

Midways verksamhet har ingen direkt påverkan på miljön men de är väl medvetna om 

dess dotterbolags påverkan. 90 % av Midwaykoncernens bolag har en miljöpolicy som 

tillämpas i det dagliga arbetet och ca 50 % av bolagen har miljömål kopplade till policyn, 

som följs upp regelbundet (Midway 2017). 

 

7.3.3 Ekonomi 

 
För att undersöka vilka risker kopplade till hållbarhet Midway stod inför genomfördes en 

analys under 2017, denna visade att det fanns hållbarhetsrelaterade risker kopplade till 

arbetsmiljö- miljö-, sociala, affärsetiska och säkerhetsrelaterade frågor.  
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7.3.4 Övrigt 

 

I årsredovisningen för 2017 skriver Midway att, "Under 2017 har det utförts en 

inventering av koncernens samtliga bolag med syfte att kartlägga hur dessa arbetar med 

hållbarhet idag samt för att identifiera vilka områden som redan idag utgör gemensamma 

fokusområden. Genom enkäter och intervjuer, utförda tillsammans med externa 

rådgivare, skapades en förståelse för hur man arbetar med frågorna idag” (Midway 

2017). 

 

Midway utförde under 2017 en inventering av koncernens samtliga bolag, för att 

identifiera vilka områden som idag betraktas som fokusområden av bolagen och hur de 

arbetar med hållbarhet idag. Midway genomförde denna inventering genom enkäter och 

intervjuer med dotterbolagen för att skapa en förståelse för hur de arbetar med frågorna 

idag. Kartläggningsarbetet fortsatte under året och för att skapa djupare förståelse för 

vilka frågor inom hållbarhet som är viktiga för Midway. Detta gjordes via en 

nulägesanalys, 

"Nulägesanalysen som ett första steg i arbetet med intressentdialog, där Midway valde 

att inledningsvis lägga fokus på det interna perspektivet bland våra dotterbolag. Baserat 

på resultat från nulägesanalysen träffades Midways ledningsgrupp för en workshop 

tillsammans med externa rådgivare där koncernen genomförde en väsentlighetsanalys" 

(Midway 2017 s.25).  

 

För att bemöta det nya lagkravet om hållbarhetsredovisning så beskriver Midway att "I 

takt med att formella krav på hållbarhetsrapportering har uppkommit så har Midway 

samtidigt sett ett ökat behov, såväl internt som externt, av ett systematiskt 

hållbarhetsarbete på koncernnivå" (Midway 2017 s.24). Dessa krav har även gjort att 

Midway tagit fram nya policys för att ha bättre kontroll över den påverkan som koncernen 

har på miljö- och sociala frågor. De skriver samtidigt i årsredovisningen för 2017 att den 

hållbarhetspolicy som Midway har tagit fram ska fungera som ett komplement till 

dotterbolagen samt underlätta för det hållbarhetsarbete de redan bedriver. 
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7.3.5 Sammanfattning 

 

Det som framgår i årsredovisningarna mellan 2014 och 2017 är att fram till 2017 hade 

Midway ingen hållbarhetsrapportering. I årsredovisningen som avser 2017 skriver de att 

de har genomfört en väsentlighetsanalys för att identifiera de viktigaste frågorna för sina 

intressenter. De berättar även att deras dotterbolag sedan tidigare redan bedriver 

hållbarhetsarbete, men i och med det nya lagkravet att hållbarhetsredovisa har de tagit 

fram nya policys för att stärka och underlätta dotterbolagens arbete.  

 

 
Figur 6 Midway utveckling av kategorierna över tid 

 
 
7.4 MedCap 
  
 
7.4.1 Socialt/Etiskt 

I MedCaps årsredovisningar mellan 2014 och 2016 har ingen upplysning om socialt/etiskt 

förekommit. I årsredovisningen som avser 2017 har de redovisat om tre underkategorier 

som medarbetare, mänskliga rättigheter och produktansvar. MedCaps medarbetare är 

viktiga för deras verksamhet och deras medarbetarfrågor handlar om rätt kompetens, 

likabehandling, icke-diskriminering, jämställdhet och mångfald, hälsa och säkerhet. 

MedCap agerar utefter internationella konventioner och de för aktiva dialoger om 

mänskliga rättigheter med sina portföljbolag. Ett annat viktigt område för MedCap är 

socialt ansvar och med det menar MedCap att deras produkter är säkra att använda och 

att det finns god information om produkterna. Viktiga områden som man prioriterar inom 
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produktansvar är tillförlitlighet, tillgänglighet, kundernas hälsa och säkerhet samt 

information om produkter och tjänster. MedCap har i årsredovisningen 2017 bifogat en 

utförlig bild om styrelsen, ledningsgruppen och alla sina dotterbolags ledningsgruppers 

könsfördelning.  

 

7.4.2 Miljö 

 

I årsredovisningen som avser 2014 så redovisar MedCap om sitt miljöarbete och 

presenterar att de har en policy där miljöaspekter vägs in vid inköp. Mellan 

årsredovisningarna 2014 och 2015 har en förändring skett. I redovisningen av miljö så 

har omfattningen avseende text blivit dubbelt så stor och texterna beskriver mer ingående 

hur de arbetar för att minska sin klimatpåverkan (MedCap 2015). De skriver i 

årsredovisningen 2015 att "Påverkan på miljön sker huvudsakligen i samband med 

produktion, transporter av färdiga produkter, tjänsteresor samt hantering av avfall. 

Miljöaspekter beaktas genom hela produktionskedjan, vilket innebär att produktens 

beståndsdelar skall vara så miljöanpassade som möjligt” (MedCap 2015 s.24–25). 

Denna text är identisk med det som redovisades om miljö i årsredovisningen 2016. 

 

I årsredovisningen som avser 2017 så har MedCap lämnat ytterligare upplysningar om 

verksamhetens direkta och indirekta påverkan på miljön.  

De skriver att "Alla företag ska ta ansvar för den påverkan verksamheten har på miljön. 

MedCap förväntar sig att alla dotterbolag har ett adekvat miljöarbete och säkrar 

efterlevnad med lokala och internationella miljölagar och regler. Dock är MedCaps och 

dotterbolagens direkta miljö- och klimatpåverkan liten, givet verksamhetens karaktär. 

Miljöaspekter bedöms därmed som ej väsentliga i relation till den påverkan vi har inom 

andra områden, givet vår lilla organisation. Denna syn bekräftades även i 

intressentdialogerna" (MedCap 2017 s.24).  

 

7.4.3 Ekonomi 

 

Fram tills 2017 så har MedCaps upplysning om ekonomi kopplat till hållbarhet varit 

obefintlig. I den årsredovisning som avser 2017 så presenterar MedCaps sina generella 

mål och dessa är "att bidra till att utveckla våra dotterbolag och därmed öka koncernens 
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lönsamhet. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet är en viktig förutsättning för att 

uppnå våra mål" (MedCap 2017 s.19). 

 

MedCap beskriver att de har ett hållbarhetsperspektiv i sin investeringsstrategi, de skriver 

att "MedCap har som mål att under 2018 integrera hållbarhetsaspekterna på ett mer 

formellt sätt i sin investeringsprocess, där målet från och med 2018 ska vara att 100 

procent av investeringsobjekten utvärderas i förhållande till de tio principerna i Global 

Compact och vår Policy för ansvarsfullt ägande, agerande och ansvarsfulla 

investeringar" (MedCap 2017 s.22).  

 

Även i MedCaps bolagsstyrning kan ett hållbarhetsperspektiv utgöra ett strategiskt 

verktyg, ”Integrering av hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen och ägandet ger en 

bättre förståelse för samtliga risker och möjligheter som ett bolag är exponerat mot” 

(MedCap 2017 s.22). MedCap beskriver även ansvarsfullt ägande, ”att vara en 

ansvarsfull aktör borgar för att MedCap kan fortsätta attrahera intressanta 

investeringsmöjligheter och es som en föredragen samarbetspartner av entreprenörer 

och finansiärer” (MedCap 2017 s.22).  

 

7.4.4 Övrigt 

 

MedCap har fram till årsredovisningen 2017 inte redovisat något som går under vår 

kategori övrigt. I årsredovisningen som avser 2017 skriver MedCap 

"Hållbarhetsrapporten är upprättad med bas i lagen om hållbarhetsredovisning, där 

frågor gällande miljöfrågor, sociala frågor, medarbetarfrågor, respekt för mänskliga 

rättigheter, samt korruption och mutor ska inkluderas" (MedCap 2017 s.19). Det framgår 

väldigt tydligt i årsredovisningen att MedCap är väldigt medvetna om sina intressenter 

och har ägnat en egen del av redovisningen åt detta. De skriver att:  

 

"MedCap har som ambition att möta de krav och förväntningar avseende hållbarhet våra 

intressenter har på oss. Att klara existerande krav och ha framförhållning inför framtida 

krav är en grundläggande del i vår strategi för hållbar affärsutveckling" (MedCap 2017 

s.20).  
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I samma del så berättar MedCap "Vi strävar efter att ha en öppen dialog med våra 

intressenter för att fokusera vårt hållbarhetsarbete på de frågor våra intressenter tycker 

är viktigast" (MedCap 2017 s.20). MedCap genomförde under 2017 en 

väsentlighetsanalys för att fastställa de viktigaste hållbarhetsfrågorna för intressenterna, 

"Syftet med analysen är att säkerställa att MedCap har rätt fokus i hållbarhetsarbete och 

beaktar de olika intressenters synpunkter"(MedCap 2017 s.21). Hållbarhetsfrågorna har 

sedan placerats efter graden av social, ekonomisk och miljömässig påverkan samt dess 

relevans för intressenter. 

 

7.4.5 Sammanfattning 

 
MedCap har i årsredovisningarna som avser 2014 till 2016 endast redovisat om miljö 

kopplat till hållbarhet. Från och med årsredovisningen från 2017 så har de med 

upplysningar om alla kategorierna, vilket gjort att MedCaps totalt hållbarhetsredovisning 

ökat i omfattning. De har genomfört en väsentlighetsanalys för att ta reda på vilka 

hållbarhetsfrågor deras intressenter värdesätter.  

 

 
Figur 7 MedCaps utveckling av kategorierna över tid 

  

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017

Antal  meningar företagsspecifik upplysning

Social Miljö Ekonomi Övrigt



 
 

39 

8 Analys  
 

8.1 Hållbarhetsredovisning före lagkravet 
 
8.1.1 Konfektionsbranschen  

 
Odd Mollys rapportering om hållbarhet har mellan 2014–2016 haft samma struktur, med 

förändringar i upplysningsmängden. Odd Molly inledde under 2016 en dialog med sina 

viktigaste intressentgrupper för att få förståelse för vad de anser är viktigast inom 

hållbarhetsarbetet (Odd Molly 2016). Detta kan kopplas till Thorne et al. (2014) och 

Carroll & Shabanas (2010) forskning, som anser att företag hållbarhetsredovisar för att 

uppfylla informationskravet från intressenter. Informationskravet kan av Ljungdahl 

(1999) liknas vid att vårda den relation som råder mellan företag och intressenter, vilket 

Odd Molly gör genom att föra en dialog med sina viktigaste intressenter.  

 

Odd Molly har under 2016 tagit fram en hållbarhetsstrategi som innebär en långsiktig 

plan för ett förbättrat hållbarhetsarbete: 

”Ambitionen är att fortlöpande ta steg för att förbättra ansvarsarbetet ytterligare, och 

under året inleddes en gedigen process för att forma en ny hållbarhetsstrategi för bolaget. 

Odd Molly vill bidra positivt i ännu större utsträckning och få ut mer av 

hållbarhetsarbetet genom att arbeta systematiskt, med en tydlig ambition, mot tydliga 

mål” (Odd Molly 2016 s.21). 

Företags aktiviteter idag påverkar företags framtida lönsamhet (Ballou et al. 2006), vilket 

kan vara ännu ett incitament till ett förbättrat hållbarhetsarbete för Odd Molly, trots att 

det inte är lagstiftat (Ballou et al. 2006). Skinner (1994) anser att företag som spenderar 

resurser på frivillig rapportering kommer på lång sikt att erhålla trovärdighet och stämplas 

som företag med högre kvalitativ rapportering än de som inte gör det, vilket kan bekräftas 

av den långsiktiga planen som Odd Molly tagit fram. Både Ballou et al. (2006) och 

Skinner (1994) menar att ett företags aktiviteter idag leder till framtida lönsamhet och 

trovärdighet vilket mynnar ut i bättre förutsättningar för att bedriva sin verksamhet 

(Frostenson 2015).  

Venue Retail Groups hållbarhetsredovisning har mellan 2014–2016 inte förändrats utan 

endast omformuleringar har gjorts. En upplysning som VRG konsekvent skrivit om är att 
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de inte äger några egna fabriker utan samarbetar med utvalda producenter. De skriver i 

årsredovisningen som avser 2016 att "Medarbetare från Venue Retail Group gör 

regelbundna besök hos de leverantörer som tillverkar produkter för koncernens egna 

varumärken och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållanden och 

eventuella brister" (VRG 2016 s.14) samt att "koncernen tar även del av information från 

inspektioner gjorda av andra företag och externa parter avseende aktuella leverantörer" 

(VRG 2016 s.14). Av ovanstående citat framgår det att VRG arbetar med att säkerställa 

att leverantörerna håller den standarden och kvalitet som VRG och dess olika 

konsumenter förväntar sig. Frostenson (2015) hävdar att för att företag ska kunna bedriva 

sin verksamhet så behövs legitimitet, vilket de kan få om de möter de förväntningar 

samhället ställer. Vidare så räcker det inte med att VRGs anställda besöker leverantörerna 

för att det ska ha en strategisk betydelse för VRG utan företagets agerande behövs 

kommuniceras ut till samhället (Deegan 2002). VRG upplyser även om deras 

förpackningar och hur de aktivt arbetar för att kontrollera produkternas kvalitet och 

kemikalieförekomster. De upplyser även om deras transporters påverkan på miljön och 

hur de i regel transporterar varor via fartyg före flyg för att minska miljöpåverkan. VRG 

har en uppförandekod mot deras leverantörer som påverkar leverantörernas 

arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, facklig organisering, miljö och djurvård. Att 

VRG upplyser om denna information frivilligt leder till att företagets redovisning håller 

en högre kvalitet, vilket ökar legitimiteten (Mueller et al. 1997; Holland 2005) och 

verksamheten kan fortsätta bedrivas så som Frostenson (2015) hävdar.). 

 

8.1.2 Finansbranschen 

 
Midway har inte hållbarhetsredovisat mellan 2014–2016 och har således inte 

hållbarhetsredovisat före lagkravet.  

 

MedCap har i årsredovisningen som avser 2014 upplyst om sin miljöpolicy vid inköp. De 

upplyser i årsredovisningen som avser 2015 om hur de genom hela produktionskedjan 

försöker minska dess klimatpåverkan, i årsredovisningen som avser 2016 är denna 

upplysning oförändrad. Att MedCaps hållbarhetsredovisning ökat kan förklaras av 

Ljungdahl (1999) och Carroll & Shabanas (2010) forskning, som menar att företag 

hållbarhetsredovisar för att uppfylla intressenternas krav på information. Det kan även 
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bero på att företaget vill öka sin framtida lönsamhet med sin hållbarhetsredovisning 

(Ballou et al. 2006). 

 

8.2 Hållbarhetsredovisning efter lagkravet 
 
8.2.1 Konfektionsbranschen 

 
Odd Mollys hållbarhetsredovisning har mellan perioderna 2016–2017 förändrats till en 

mer omfattande och detaljerad upplysning. Odd Molly beskriver även deras samarbete 

med FWF, för att kontrollera och förbättra hållbarhetsarbetet hos sina leverantörer. Dessa 

inspektioner genomförs och bedöms utifrån FWFs arbetspolicy. Att Odd Molly 

samarbetar med institutioner som framstår som legitima ökar även Odd Mollys legitimitet 

(Dowling & Pfeffer 1975). I årsredovisningen som avser 2017 har upplysningen om Odd 

Mollys påverkan på miljön förändrats till att omfatta ännu mer och innehålla mer 

detaljerade upplysningar. För första gången upplyser de om vilka kriterier de utser sina 

leverantörer och ökar transparensen i produktionscykeln. Odd Molly sätter även upp 

långsiktiga mål till och med 2025 och lämnar mer information om etiska policys de följer 

i allt från val av modeller till spridande av viktiga kunskapsområden som jämställdhet, 

mångfald och yttrandefrihet. Att Odd Mollys upplysning ökat mer än tidigare kan delvis 

förklaras av lagen, de upplyser däremot om mer än lagen tvingar dem till att göra. Detta 

stärks av Einhorns (2005) forskning, som menar att ökade lagkrav leder till mer frivillig 

upplysning. Det kan även bero på att informationskravet från företagets intressenter ökat 

från tidigare år och att intressenterna således kräver mer information (Thorne et al. 2014; 

Clarkson 1995; Gray et al. 1995). 

 

Venue Retail Groups hållbarhetsrapportering har mellan 2016 och 2017 blivit mer 

omfattande och detaljerad. En hållbarhetsmission och en hållbarhetsagenda har 

presenterats och nya kapitel har upprättats. VRG beskriver även deras könsfördelning i 

ledningsgruppen, styrelsen och bland företagets chefer. Borglund et al. (2010) menar att 

vid införandet av lagstadgad redovisning så kommer transparensen och jämförbarheten 

mellan bolag att öka. Den förändring som Borglund et al. (2010) beskriver vid införandet 

av lagstadgad redovisning delas också av det resultat som en utvärdering från Europeiska 

kommissionen (2015) gjorde, att följden av att införa lagstadgad redovisning förbättrade 

jämförbarheten och transparensen mellan bolag. VRG beskriver företagets hälsopolicy 
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och hur de systematiskt arbetar för att förbättra arbetsmiljön på företaget. VRG har blivit 

alltmer transparenta och visar diagram på deras koldioxidutsläpp. Deras arbete med att 

minimera och förebygga verksamhetens klimatpåverkan på människor och djur har 

förbättrats och de har inlett ett samarbete med organisationen Pälsfri Handel. Detta arbete 

kan enligt Deegan (2002) bero på att VRG värderar sociala och miljömässiga faktorer 

som allt viktigare för att bibehålla sin legitimitet mot samhället. Att samhället värderar 

sociala och miljömässiga faktorer högre har inte alltid varit fallet, tidigare var samhällets 

syn att företag skulle vinstmaximera utan att ta hänsyn till dessa faktorer. Nu har synen 

förändrats och det kan delvis bero på skandaler som gjort att CSR har fått allt mer 

uppmärksamhet (Borglund et al. 2009). Samarbetet med Pälsfri Handel är även det en 

indikation på att företaget försöker vara legitima mot samhället, då Pälsfri Handel jobbar 

för att hindra äkta päls från att säljas och att VRG upplyser om detta (Dowling & Pfeffer 

1975). Att VRGs rapportering har ökat till omfattningen och innehåller detaljerade 

beskrivningar om sociala och miljömässiga faktorer går i linje med vad tidigare studier 

från Holland (2005) visar. Holland (2005) menar nämligen att införandet av ökade 

lagkrav leder till att rapporteringens omfattning och detaljering ökar.  

 

8.2.2 Finansbranschen 

 

Midway har mellan från 2016 till 2017 gått från ingen hållbarhetsredovisning alls till att 

utge en hållbarhetsrapport. För att få djupare förståelse för vilka frågor inom hållbarhet 

som är viktiga för Midways intressenter gjordes en nulägesanalys. Denna analys inleddes 

genom en intressentdialog där Midway tog del av dotterbolagens åsikter. Intressenters 

påverkan på företags verksamhet kan spela en viktig roll i hur framgångsrikt företag blir 

menar Clarkson (1995) och det kan således vara ett skäl till Midways inledande dialog. 

Till följd av intressentdialogen har Midways hållbarhetsredovisning lyfts upp till 

koncernnivå för att systematiskt utformas. Till följd av nya lagkravet om 

hållbarhetsredovisning skriver Midway: "I takt med att formella krav på 

hållbarhetsrapportering har uppkommit så har Midway samtidigt sett ett ökat behov, 

såväl internt som externt, av ett systematiskt hållbarhetsarbete på koncernnivå" (Midway 

2017 s.24). Tvingande hållbarhetsredovisning leder till ökad medvetenhet om 

hållbarhetsfrågor för ledningsgruppen, företag som inte hållbarhetsredovisat när det varit 

frivilligt har haft en stor utveckling i hållbarhetsarbetet och upplysningen efter det blivit 
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tvingande, vilket visar sig i Midways årsredovisning som avser 2017. Ett annat skäl till 

att Midway börjat hållbarhetsredovisa 2017 kan vara att samhällets syn på vad företag 

bör prioritera har förändrats. Tidigare var det viktigaste att företag vinstmaximerade och 

nu har företags arbete med sociala och miljömässiga faktorer blivit betydligt viktigare för 

att få samhällets legitimitet (Deegan 2002). Den teorin som Deegan (2002) presenterar 

stärks av Arvidson (2010) och Grafström et al. (2008) som menar att samhället ställer 

större krav på företag om att ta ansvar om hållbarhetsfrågor och att detta måste 

kommuniceras ut till omvärlden. 

 

MedCaps hållbarhetsredovisning har förändrats mycket efter lagkravet. För första gången 

har de i årsredovisningen som avser 2017 upprättat en hållbarhetsrapport. MedCap 

beskriver företagets sociala ansvar och hur de vill lämna så mycket information som 

möjligt om sina produkter till sina kundgrupper. De har även en utförlig bild om hur 

könsfördelningen i styrelsen, ledningsgruppen och samtliga dotterbolags ledningsgrupper 

ser ut.  

Thorne et al. (2014), Clarkson (1995) och Gray et al. (1995) menar att den press som 

intressenter sätter på företag har potential att påverka vilka hållbarhetsfrågor som 

företaget fokuserar på, MedCap skriver följande: "Miljöaspekter bedöms därmed som ej 

väsentliga i relation till den påverkan vi har inom andra områden, givet vår lilla 

organisation. Denna syn bekräftades även i intressentdialogerna" (MedCap 2017 s.24). 

Det beteende som MedCap uppvisar i ovanstående citat där de tillmötesgår sina 

intressenter, stämmer väl överens med Thorne et als. (2014) resultat från en studie om 

varför företag hållbarhetsredovisar. Thorne et al (2014) menar på att anledningen till att 

företag hållbarhetsredovisar är att uppfylla informationskravet från intressenterna, vilket 

återigen visar på intressenternas potential att påverka företagets. Precis i linje med Thorne 

et al (2014) så skriver MedCap i sin årsredovisning som avser 2017 att de genomförde en 

väsentlighetsanalys för att fastställa de viktigaste hållbarhetsfrågorna för intressenterna. 

MedCap har som ambition att tillmötesgå de förväntningar intressenterna ställer på dem 

och beaktar intressenternas synpunkter. Att presentera information som av investerare 

anses relevantare än annan, leder till att företagets redovisning håller en högre kvalitet 

vilket i sin tur leder till högre legitimitet (Muellet et al. 1997; Holland 2005). En högre 

legitimitet kan leda till att företaget blir accepterat av samhället och kan bedriva sin 

verksamhet enligt Frostenson (2015). Införandet av lagkraven kring 

hållbarhetsredovisning har för MedCaps del lett till en utveckling i hållbarhetsarbetet och 
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upplysningen efter lagkravet. MedCaps hållbarhetsredovisning följer den nya lagen om 

hållbarhet och utifrån ovanstående resonemang så har både lagen och intressenternas krav 

på företaget påverkat företagets hållbarhetsredovisning.  

 

8.3 Jämförelse av Konfektionsbranschen och Finansbranschen  
 

 
Figur 8 Total mängd företagsspecifik upplysning 

 

Figur 8 är en sammanställning av hur mycket företagsspecifik information som studiens 

företag upplyser om över tid. Av tabellen går att utläsa att konfektionsbranschen överlag 

rapporterar mer företagsspecifik information än finansbranschen om sitt 

hållbarhetsarbete. Konfektionsbranschen hade redan 2014 företagsspecifik upplysning 

om dess hållbarhetsarbete. Finansbolagen har mer eller mindre gått från att inte 

hållbarhetsredovisa alls före lagen, till att nu numer upplysa om det. Denna utveckling 

kan förklaras av att det pågår en ständig förändring av vilken sorts information från 

bolagen som skapar legitimitet och transparens (Dowling & Pfeffer 1975). Vilken sorts 

information samt mängden information varierar och beror på vilken bransch bolaget 

tillhör (Adams et al. 1998). Finansbranschens ekonomiska verksamhet har ingen direkt 

påverkan på miljön vilket gör att de överlag lämnar mindre information om hållbarhet än 

branscher vars verksamhet har en direkt påverkan på miljön (Line et al. 2002; Douglas et 

al. 2004; Chan & Welford 2005). Att finansbranschen valt att hållbarhetsredovisa mindre 

än konfektionsbranschen skulle även kunna förklaras av att företag tar hänsyn till sina 

intressenters viljor och involverar dem när de utformar sina hållbarhetsredovisningar 
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(Searcy & Buslovich 2014). Vilket gjort att hållbarhetsredovisningen blivit mindre för 

finansbolagen än för konfektionsbolagen då de inte har en direkt påverkan på miljön. 

Konfektionsbranschen redovisar mer information om social/etiska- och miljöfrågor än 

finansbranschen (se bilaga 1 och bilaga 2). Cowen et al. (1987) och Line et al. (2002) 

menar att det beror på att företag med en negativ påverkan på miljön aktivt arbetar med 

att förbättra sitt hållbarhetsarbete och är mer benägna att vara transparenta om detta än 

företag som inte har en negativ påverkan. De lägger även mer resurser på sin 

hållbarhetsredovisning än branscher som inte har det (Line et al. 2002; Chan & Welford 

2005). Att konfektionsbranschen har mycket extern press från sina intressenter om att 

hållbarhetsredovisa kan också vara en anledning till att de redovisar mer information än 

finansbranschen, vars intressenter inte kräver lika mycket information (Amran & Ooi 

2014; Fassin 2009). Genom att på detta sätt tillmötesgå sina intressenters värderingar så 

erhåller företaget legitimitet och Frostenson (2015) menar att det behövs för att bedriva 

verksamhet.  
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9 Slutsats & Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nya lagkrav kring hållbarhetsredovisning 

har påverkat hållbarhetsredovisningen för företag noterade på Small Cap inom 

konfektion- och finansbranschen. För att studera detta så använde vi oss av 

frågeställningar om hur företagen förberett sig successivt inför lagen, mellan åren 2014–

2016. Vår andra frågeställning undersöker förändringen mellan 2016–2017, då 

hållbarhetsredovisningen gick från att vara frivillig till tvingande. Sista frågeställningen 

är en jämförelse av lagens påverkan på konfektionsbranschen och finansbranschen.  

 

Företag noterade på Small Cap inom konfektion- och finansbranschen har till följd av 

Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) ökat sin företagsspecifika 

upplysning om hållbarhet. Detta har lett till ökad transparens och jämförbarhet mellan 

bolag, samma sak gäller för olika branscher. I årsredovisningarna som avser 2014 

hållbarhetsredovisade inte samtliga företag i studien, vilket gjorde det svårt att jämföra 

bolagens upplysning. Ny lagstiftning om hållbarhetsredovisning har lett till ökad 

upplysning för studiens noterade bolag. Utifrån vår analys av företagens upplysning 2017 

redovisade samtliga bolag information om samtliga av studiens kategorier. Detta 

möjliggjorde att hållbarhetsredovisningen blev jämförbar mellan bolagen, över olika 

branscher, till följd av lagen. Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att Odd Molly 

successivt förbättrat sin hållbarhetsredovisning mellan åren 2014–2016. Venue Retail 

Groups hållbarhetsredovisning har varit oförändrad under samma period, däremot har de 

varit förberedda för lagkravet med en befintlig hållbarhetsredovisning. MedCaps 

hållbarhetsredovisning utvecklades mellan 2014–2016 och MedCap har således haft en 

grund att stå på inför lagen. Midway har inte hållbarhetsredovisat mellan åren 2014–2016 

och har inte förberett sig alls för lagen genom upplysning. Finansbolagen rapporterar 

mindre företagsspecifik information än konfektionsbolagen vilket stärks av Line et al. 

(2002), Douglas et al. (2004) och Chan & Welfords (2005) forskning, då deras 

ekonomiska verksamhet inte har en direkt påverkan på miljön och företagen således inte 

finner bra argument till att hållbarhetsredovisa mer än de måste enligt lagen. En annan 

anledning till att finansbolagen överlag lämnar mindre information än 

konfektionsbranschen kan enligt Verrecchia (1983) bero på att kostnaderna överstiger 

fördelarna med att hållbarhetsredovisa. Konfektionsbranschen har mer företagsspecifika 

upplysningar inom kategorierna Socialt/etiskt och Miljö. Företag som har en negativ 
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påverkan på miljön arbetar aktivt för att förbättra denna och är mer benägna att vara 

transparenta än företag som inte har en negativ påverkan på miljön (Cowen et al. 1987; 

Line et al. 2002). Konfektionsbranschen har mycket extern press på sig från intressenter 

att hållbarhetsredovisa (Amran & Ooi 2014) och forskning från Ljungdahl (1999) och 

Carroll & Shabana (2010) visar att företag hållbarhetsredovisar för att uppfylla 

informationskravet från intressenter. Att konfektionsbranschen upplyser om mer 

företagsspecifik information än finansbranschen kan förklaras av att man vill undvika 

skandaler likt Shell eller Hennes & Mauritz, där bristen på upplysning och bristfällig 

kontrollering av sina leverantörer fick allvarliga konsekvenser för verksamheten. Dessa 

skandaler kan förebyggas genom transparent redovisning, företagen vill med ökad 

upplysning skapa transparens och trovärdighet till sina intressenter, vilket kan efterliknas 

vid legitimitet. Frostenson (2015) menar att ett företag behöver legitimitet för att kunna 

bedriva sin verksamhet och enligt Deegan (2002) så räcker det inte med att bara bedriva 

hållbarhetsarbete det behövs också kommuniceras genom hållbarhetsredovisning. Lag 

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) har gjort att företag noterade på Small 

Cap inom konfektions- och finansbranschen hållbarhetsredovisar mer.  

 

9.1 Kunskapsbidrag 
 

Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur företag noterade på Small Cap har 

påverkats av det nya lagkravet kring hållbarhetsredovisning. Den har tillfört specifika 

insikter om hur konfektion- och finansbranschen påverkats av lagkravet samt hur mycket 

företagen upplyser utifrån studiens utvecklade kategorier, som grundar sig i GRI:s 

riktlinjer. Då endast två företag från respektive bransch har studerats så är det svårt att 

dra slutsatser för branscherna i sin helhet, i synnerhet inom finansbranschen då företagens 

investeringsstrategier skiljer varandra åt. Med utgångspunkt i studiens kategorier 

Socialt/Etiskt, Miljö, Ekonomi och Övrigt så kan likheter och skillnader mellan studiens 

branscher presenteras. En innehållsanalys av företagens årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter möjliggjorde för oss att få en bättre förståelse för företagens 

hållbarhetsarbete. Det tidigare empiriska gap som fanns inom området för hur svenska 

privata bolags hållbarhetsredovisning påverkats vid lagstiftning, har med denna studie 

påbörjats att fyllas. 
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9.2 Framtida forskning 
 
Denna studie har undersökt hur noterade företag på Small Cap har påverkats av det nya 

lagkravet kring hållbarhetsredovisning. Den kunskapslucka som finns på detta område 

har påbörjats att fyllas och därför finns flera förslag till framtida forskning. Denna 

fallstudie om två bolag från konfektionsbranschen samt två bolag från finansbranschen 

har lett till en begränsad generaliserbarhet. En mer omfattande studie som syftar till att 

dra mer allmänna slutsatser om respektive branschs påverkan av lagkravet om att 

hållbarhetsredovisa, skulle således förtydliga de mönster denna studie sett mellan 

branscherna. En kvalitativ intervjustudie hade kunnat skapa mer insikter om vilka frågor 

som företagen prioriterar och även motiverat varför företag upplyser om mer än de måste. 

Även en uppföljning på denna studie om ett antal år skulle vara ett värdefullt bidrag för 

att se hur införande av lagkravet har påverkat bolagens hållbarhetsredovisning på längre 

sikt.  
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Bilaga 1 

Utveckling av kategorin socialt/etiskt mellan företagen över åren 2014-2017. 

 

 
 

Bilaga 2 

Utveckling av kategorin miljö mellan företagen över åren 2014-2017. 
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Bilaga 3 

Utveckling av kategorin ekonomi mellan företagen över åren 2014-2017. 

 

 
 

 

Bilaga 4 

Utveckling av kategorin övrigt mellan företagen över åren 2014-2017. 
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Bilaga 5  

Vägledning vid kodningen 

 

Följande lista utgör den vägledning som denna studie haft när klassificeringen av 

företagens information i hållbarhetsrapporterna eller årsredovisningarna gjordes. Den här 

listan har skapats av Appelberg & Vinberg (2018) och utgår ifrån GRI:s riktlinjer, 

underkategorier och aspekter som har översatts av samma personer (GRI 2015). 

Exempelvis så utgör social i fetmarkerad tex en av GRI:s riktlinjer, rättvist arbete som är 

understruket utgör en underkategori och anställda utgör en aspekt. Med hjälp av denna 

vägledning så har företagsspecifikt innehåll i innehållsanalysen identifierats. Listan är 

avsedd att representera en uttömmande specificering av företagsspecifik information 

kopplat till hållbarhetsredovisning. För att uppnå en uttömmande specificering av 

företagsspecifik information har kategorin övrigt skapats. Detta för att fånga upp 

eventuellt bortfall. 

 

 

Social 

Rättvist arbete 

- Anställda 

- Rapportera om antalet nyanställda och redovisa ålder, kön och 

vilken avdelning de påbörjade sin anställning i.  

- Redovisa de fördelar som är standard för heltidsanställda i 

organisationen, men inte ges ut till tillfälliga eller 

deltidsanställda inom organisationen.  

- Arbetsrelationer 

- Rapportera om en minimitid som ges till de anställda inför 

organisatoriska förändringar som kan ha substantiell påverkan 

på verksamheten.  

- Arbetshälsa och säkerhet 

- Organisationens rutiner & processer för att hantera och arbeta 

förebyggande för personalens hälsa och säkerhet. 

- Identifierande av risker och potentiella arbetsskador inom 

verksamheten. 

- Vidareutbildning 
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- Genomsnittligt antal timmar en heltidsanställd får i 

vidareutbildning per år. Redovisa per avdelning och kön.  

- Karriärs och kompetens utvecklingssamtal för heltidsanställda. 

- Mångfald och lika möjligheter 

- Redovisa organisationens mångfald och jämställdhet t.ex. kön, 

åldersgrupper, minoritetsgrupper eller andra faktorer för 

jämställdhet som är relevanta.  

- Informera om internutvecklingsstatistik. 

- Lika ersättning för kvinnor och män 

- Redovisa kvinnors och mäns löner utefter organisationens olika 

arbetstitlar samt signifikanta områden inom organisationen, ex 

styrelse och chefer.  

- Leverantörsbedömning för arbetspraxis 

- Rapportera procentandelen nya leverantörer som granskades 

med hjälp av GRI:s arbetskrav.  

- Informera om särskilda aktuella och potentiella negativa 

påverkningar för organisationens arbetspraxis inom 

försäljningskedjan och förebyggande åtgärder som antagits.  

- Klagomålssystem  

- Rapportera om hur många fall som skickades in genom ett 

formellt system för arbetsfrågor. 

- Hur många frågor påbörjades behandlas och hur många frågor 

löstes.  

 

Mänskliga rättigheter 

- Medarbetar investeringar 

- Rapportera om signifikanta investeringar i organisationen som 

syftar till att förbättra arbetet kring mänskliga rättigheter. 

- Icke diskriminering 

- Redovisa antalet fall kopplade till diskriminering under 

verksamhetsåret samt hur man arbetar för att förbygga 

diskriminering.  

- Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar 

- Frihet att välja fackförening.  
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- Rapportering om företagets förhållande till fackföreningar och 

eller arbetstagare. 

- Barnarbete 

- Rapportera om verksamheter och leverantörer som är 

identifierade som högriskparter där barnarbete kan förekomma 

och åtgärder som tillsats för att effektivt motverka barnarbete.  

- Tvångsarbete 

- Rapportera om verksamheter och leverantörer identifierade som 

högriskparter för tvångsarbete och vilka åtgärder som har tillsats 

för att bidra till att effektivt motverka tvångsarbete.  

- Säkerhetsrutiner 

- Procentandel av säkerhetspersonalen som har blivit utbildade i 

organisationen mänskliga rättighets policys.  

- Ursprungsrättigheter 

- Redovisa antalet överträdelser inom organisationen som är 

kopplat människors ursprung och hur organisationen har arbetat 

med att förebygga dessa.  

- Kontroller 

- Inspektioner för organisationens efterlevnad av mänskliga 

rättigheter.  

- Redovisa det faktiska antalet inspektioner samt den procentuell 

andel av organisationens verksamhetsavdelningar som blivit 

utsatta för kontroll. 

- Leverantörers efterlevnad till mänskliga rättigheter 

- Redovisa procentuell andel av leverantörer som blivit granskade 

om de efterlever GRI:s kriterier för mänskliga rättigheter. 

- Klagomålssystem  

- Rapportera om hur många fall som skickades in genom ett 

formellt system för arbetsfrågor. 

- Hur många frågor påbörjades behandlas och hur många frågor 

slutfördes.  

 

 
Samhälle 



 
 

64 

- Lokala samhällen 

- Verksamhetsområden med aktuell och potentiell negativ 

påverkan på lokala samhällen.  

- Anti korruption 

- Arbete med att förebygga korruption med hjälp av 

kommunikation och utbildning i policys om anti korruption.  

- Riskbedömning av vilka verksamhetsområden som kan vara 

utsatta för korruption och hur man arbetar för att förebygga 

korruptionen i dessa.  

- Allmän policy 

- Redovisning av hur mycket bidrag och andra icke monetära 

hjälpmedel som erhållits. 

- Konkurrensbegränsande beteende 

- Rapportera om förebyggande åtgärder för exempelvis 

konkurrensbegränsande beteende och monopol utövande 

verksamhet.  

- Leverantörers påverkan på samhället 

- Procentuell andel av leverantörer som blivit granskade om de 

efterlever GRI:s kriterier för samhällspåverkan.  

- Informera om särskilda aktuella och potentiella negativa 

påverkningar för samhället inom försäljningskedjan och om 

förebyggande åtgärder som antagits för att motverka detta.  

- Klagomålssystem  

- Rapportera om hur många fall som skickades in genom ett 

formellt system för arbetsfrågor. 

- Hur många frågor påbörjades behandlas och hur många frågor 

löstes.  

 

 

Produktansvar 

- Kunders hälsa och säkerhet 

- Redovisa andelen av de produkter och tjänster som 

organisationen bedömt ha förbättringspotential kopplade till 

kunders hälsa och säkerhet. 
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- Antalet incidenter som har inträffat i samband med kunders 

hälsa och säkerhet. 

- Produkt och servicemärkning 

- Rapportera om resultat av kundundersökningar, tex 

organisationen i sin helhet, en produkt eller en plats där 

verksamheten bedrivs.  

- Marknadskommunikation 

- Informera om organisationen säljer produkter som är förbjudna 

eller omtvistade.  

- Kundtjänst 

- Redovisa antalet substans rapporterade klagomål gällandes 

läckor av kunders privatliv eller förlust av kunddata.  

 

Miljö  

- Energi 

- Rapportera om energiförbrukningen inom organisationen samt 

vilken typ av energi som använts, ex vind, sol. 

- Rapportera om arbetet för att minska energiförbrukningen inom 

verksamhetens samt verksamhetens produkter och tjänster. 

- Organisationens energi policy.   

- Effektivare energi användning i organisationen.  

- Material 

- Rapportera om volymen förnyelsebart samt icke förnyelsebart 

material som har använts i produktionen.  

- Vatten 

- Organisationens användning av vatten vid produktion av varor 

och tjänster samt dess förbyggande arbete för att minska 

vattenförbrukningen. 

- Fördelning mellan använt och återanvänt vatten vid 

verksamhetens produktion.  

- Biologisk mångfald 

- Rapportera om hur den biologiska mångfalden i ett direkt 

avseende påverkas av organisationens verksamhet.  
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- Organisationens förbyggande arbete för att skydda och bevara 

den biologiska mångfalden som påverkas av verksamheten. 

- Utsläpp 

- Rapportering om verksamhetens direkta utsläpp av växthusgaser 

och samt andra miljöpåverkande utsläpp. 

- Förebyggande arbete om hur organisationen planerar att minska 

sin påverkan på växthusgaser. 

- Avlopp och avfall 

- Rapportera om verksamhetens avfall, mängd, återvinning och 

hur man arbetar för att förbättra sina rutiner inom detta område. 

- Produkt och service 

- Verksamhetens miljöpåverkan kopplat till sina produkter och 

tjänster.  

- Hur mycket av de sålda produkterna återlämnas i faktiska antal 

eller procentuell andel.  

- Transport 

- Påverkan på miljön i samband med transportering av produkter 

eller annat material för organisationens verksamhet.  

- Arbete för att förebygga organisationens påverkan på miljön.  

 

- Klagomålssystem 

- Rapportera om förbättringsåtgärder och andra problem kopplat 

till miljön, samt hur många av dessa behandlas/åtgärdas under 

rapporteringsperioden.  

- Övrigt 

- Rapportera totala miljöskyddskostnader som: Avfallshantering, 

utsläppsbehandling och saneringskostnader. Men även 

förebyggande-  och miljöhanterings-kostnader. 

 

 

Ekonomi 

- Ekonomiskt resultat 

- Direkt ekonomiskt värde genererat och distribuerat på kort och 

långsikt. 
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- Risk och möjligheter för organisationen som kan uppstå på 

grund av klimatförändringar. 

- Finansiella bidrag från staten. 

- Innovativa affärsmodeller  

- Marknadsnärvaro 

- Rapportera om lokala minimilöner  

- Inom vilka proportioner har senior lednings personal rekryterats 

från det lokala området för den lokala verksamheten. 

- Indirekt ekonomisk påverkan 

- Utveckling och konsekvenser av investeringar och tjänster till 

infrastruktur. Oavsett om dessa är kommersiella eller 

filantropiska.  

- Rapportera om identifierade positiva eller negativa indirekta 

ekonomiska effekter organisationen har, t.ex. innovativa 

lösningar för att skapa tillgänglighet av produkter och tjänster 

för dem med låga inkomster. 

- Ekonomisk utveckling inom områden med hög fattigdom. 

- Upphandlingspraxis 

- Proportion av utgifter som spenderas på lokala leverantörer vid 

betydande verksamhetsanläggningar.  

 

Övrigt 

- Om det finns information som tangerade flera kategorier utan att endast 

tillhöra en så sorteras den in här. 

- Om informationen inte kan härledas till någon av de ovanstående 

kategorierna så sorteras informationen in här. 

 
 
 
 
 
Beslutsregler vid kodning 
 

- Om någon mening har mer än en möjlig klassificering ska meningen klassificeras 
som övrigt. 
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- Monetära eller icke-monetära tabeller som ger information som finns på listan 
ovanför bör tolkas som att en rad motsvarar en mening och klassificeras 
följaktligen. 

 
- Om upplysningar upprepas ska den registreras varje gång den presenteras. 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 6 - Kodningsmall 
 
 
 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Social 
Rättvist arbete 

Anställda, Arbetsrelationer, 

Arbetshälsa och säkerhet, 

Vidareutbildning, Mångfald och lika 

möjligheter, Lika ersättning för 

kvinnor och män, 

Leverantörsbedömning för 

arbetspraxis, Klagomålssystem.  

 

Mänskliga rättigheter 

Medarbetar investeringar, Icke 

diskriminering, Föreningsfrihet och 

kollektivförhandlingar, Barnarbete, 

Tvångsarbete, Säkerhetsrutiner, 

Ursprungsrättigheter, Kontroller, 

Klagomålssystem. 

 
Samhälle 

Lokala samhällen, Anti korruption, 

Allmän policy, 

Konkurrensbegränsande beteende,  

Leverantörsbedömning för inverkan 

på samhället, Klagomålssystem.  

 

Produktansvar 

Kunders hälsa och säkerhet, Produkt 

och servicemärkning, 
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Marknadskommunikation, 

Kundtjänst. 

 
Antal meningar     

Nytt från föregående år 
 

    

Miljö 
Återvinning, Energi, Material, 

Vatten, Biologisk mångfald, 

Utsläpp, Avlopp och avfall, Produkt 

och service, Transport 

    

Ekonomi 
Ekonomiskt resultat, 

Risk, Marknadsnärvaro, Indirekt 

ekonomisk påverkan, Upphandlings 

praxis 

    

Antal meningar 
 

    

Nytt från föregående år 
 

    

Övrigt 
Om det finns information som 

tangerade flera kategorier utan att 

endast tillhöra en så sorteras den in 

här.  

Om informationen inte kan härledas 

till någon av de ovanstående 

kategorierna så sorteras 

informationen in här.  

 

    

Antal meningar 
 

    

Nytt från föregående år 
 

    

Summa antal meningar 
 

    

 
 


