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Sammanfattning 

I och med ökat antal globala kriser och ökad intressentmedvetenhet kring 

företagens samhällspåverkan har hållbar utveckling blivit en central och 

viktig fråga både för företag och enskilda individer. Till följd av detta har 

företag ett ansvar att arbeta hållbart och ta miljö- och socialhänsyn, genom 

att hållbarhetsredovisa försöker företag tillgodose samhällets behov och 

erhålla legitimitet. Vad en väsentlig hållbarhetsfråga är kan variera från en 

bransch till en annan, att studera och förstå likheter och skillnader mellan 

företags val av väsentlighetsaspekter är en viktig fråga som tidigare 

forskning inte har undersökts i större utsträckning.  

Syftet med denna studie att öka förståelse för väsenlighetsaspekter som 

offentliggörs i företagens hållbarhetsredovisningar utifrån Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer. Det regelverk som ligger till grund för studien är 

GRI:s (G4) riktlinjer tillsammans med teorier såsom intressentteorin och 

legitimitetsteorin, samt en beskrivning av olika koncept bland annat 

Corporate Social Responsibility (CSR), Tripple Bottom Line (TBL), hållbar 

utveckling och hållbarhetsredovisning. För uppnå studiens syfte har en 

kvalitativ innehållsanalys används som metod, där tolv företags 

hållbarhetsredovisningar från konfektion- och skogsbranschen har 

granskats. I studiens empiri presenteras företagens väsentlighetsanalys som 

redogör för hur företagen identifierar sina väsentlighetsaspekter, vidare 

beskrivs deras val av väsentlighetsaspekter utifrån miljö- och 

socialkategorin. I analysen framförs vilka likheter och skillnader som finns 

mellan företagens val av väsentlighetsaspekter utifrån branschtillhörighet.  

Studiens slutsats är att det finns både likheter och skillnader mellan 

konfektion- och skogsföretagens val av väsentlighetsaspekter. 

Betydelsefulla och återkommande aspekter hos både branscherna var bland 

annat utsläpp, avlopp och avfall och mångfald och jämställdhet. Vidare 

visar resultatet att aspekterna både ur miljö- och socialkategorin redovisas i 

större utsträckning av företagen inom skogsbranschen. En förklaring till 

detta kan vara att branscher som har större miljöpåverkan såsom 

skogsbranschen redovisar flera aspekter inom båda kategorierna. Slutligen 

visar studien att konfektionsbranschen offentliggör mer information om 

verksamhetens sociala påverkan, en förklaring till detta kan vara att 

konfektionsbranschen har större socialpåverkan i jämförelse till 

miljöpåverkan. 
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Abstract 

 

Due to increased global crises and increased stakeholder awareness about 

business’ societal impacts sustainable development has become a central 

and important issue both for businesses and individuals. As a result of this 

companies have a responsibility to work sustainably, taking society and 

environment into consideration, through sustainability reporting companies 

try to satisfy the expectations of society and obtain legitimacy. The 

materiality of sustainability issues differ across one branch to another, to 

study and understand similarities and differences between companies’ 

selection of material aspects is an important question which previous 

research has not investigated to a greater extent. 

The purpose of this study is to increase understanding of the material 

aspects which is disclosed in companies’ sustainability reports based on 

Global Reporting Initiave’s (G4) guidelines. The guidelines used in this 

study is based on GRI’s (G4) framework, along with theories such as 

stakeholder and legitimacy theory and also a description of different 

concepts such as Corporate Social Responsibility (CSR), Tripple Bottom 

Line (TBL), sustainable development and sustainability reporting. In order 

to fulfill the purpose of the study, a qualitative content analysis has been 

used as a method for reviewing twelve companies' sustainability reports 

from the apparel and forestry sectors. The empirical section of the study 

presents the company's materiality analysis, which describes how 

companies identify their materiality aspects and also gives a further 

description of companies’ selection of material aspects from the 

environmental category and social category. The analysis identifies the 

similarities and differences between the companies' choice of material 

aspects based on sector affiliation.  

The study's conclusion is that there are both similarities and differences in 

the selection of material aspects between the companies in apparel and 

forestry sectors. Significant and recurring aspects for both sectors: emission, 

effluents and waste, diversity and equal opportunity. Furthermore, the result 

shows that the aspects from both the environmental and social categories 

are more widely reported by companies in the forestry sector. An 

explanation for this could be that sectors with greater environmental impact, 

such as the forestry sector report more aspects in both categories. Finally, 

the study shows that the apparel sector publishes more information about 



6 

the social impact of the business. An explanation for this could be that the 

apparel sector has greater social impact in comparison to environmental 

impact. 
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1. Inledning 

I inledningsavsnittet beskrivs problembakgrund, problemdiskussion, syfte och 

forskningsfrågor. Därefter följer en genomgång av kunskapsbidrag och 

avgränsning. 

 

1.1. Problembakgrund 

Klimatförändringar, utrotning av biologisk mångfald, barnarbete, 

ojämställdhet och arbetslöshet är några exempel på konsekvenser som den 

snabbväxande ekonomin har haft på samhället. Företagens kortsiktiga 

tänkande anses vara en möjlig orsak till problemen (Sachs 2015). Szekely 

och Knirch (2005) föreslår att företag ska arbeta utifrån ett långsiktigt 

hållbarhetstänkande som kan minska dessa problem. Sachs (2015) beskriver 

att ovanstående konsekvenser har medfört att hållbar utveckling blivit en 

central och viktig fråga. Enligt Sachs (2015) handlar hållbar utveckling om 

att skapa balans i företagens ekonomiska, sociala och miljöpåverkan. 

Isaksson et al. (2015) hävdar att innebörden av hållbar utveckling är att 

företag ska bedrivas på ett hållbart sätt. Vilket i sin tur innebär att företag 

har ett långsiktigt perspektiv med fokus både på dagens och framtida 

generationers behov (Isaksson et al. 2015). Företagets ekonomiska 

perspektiv beaktas nämnvärt mer än miljökategorin och sociala kategorin, 

detta är ett problem för hållbart företagande som behöver beaktas (Sachs 

2015).  Med tidens gång har samhället insett att hållbar utveckling inte kan 

uppnås utan beaktande av den socioekonomiska strukturen (Hopwood et al. 

2005).  

Företag hållbarhetsredovisar för att rapportera om sitt arbete kring 

 orporate  ocial Responsility (  R) ( ahn     hnen 2013; Roca & 

Searcy 2012). En hållbarhetsredovisning ger upplysningar om ett företags 

effekter på ekonomin, miljön och samhället oavsett om effekterna är 

positiva eller negativa (GRI 2013). Detta innebär att företag i sin 

hållbarhetsredovisning rapporterar sina insatser kring hållbarhetsutveckling 

till sina intressenter och samhället (KPMG 2013). Företagens fokus på 

intressenter och samhället kan hänföras till förväntningar som 

intressenterna och samhället har på företagen när de offentliggör icke-

finansiell information (Vilchez et al. 2017). Tillfredsställandet av 

intressenternas behov är viktigt för företagen då det bidrar till 
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konkurrensfördelar enligt McWilliams och Siegel (2013) samt att 

förtroendet från intressenterna ökar (Hassan & Ibrahim 2012). När 

samhällets olika behov tillgodoses för det med sig att företagens legitimitet 

ökar (Vilchez et al. 2017). En hållbarhetsredovisning kan variera till form 

och innehåll, den kan vara ett separat dokument, en avgränsad eller en 

integrerad del av årsredovisningen (Van et al. 2011).  

Roca och Searcy (2012) skriver att det finns ett stort antal publicerade 

riktlinjer för att vägleda företag i hur de ska hållbarhetsredovisa där Global 

Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är dominerande. GRI är en oberoende 

internationell organisation vilken har väglett hållbarhetsredovisning sedan 

1997. GRI:s versioner har uppdaterats kontinuerligt för att anpassas efter 

samhällsförändringar, den senaste riktlinjer G4 fokuserar på väsentlighet 

(GRI 2013). Väsentlighet innebär att: ”informationen i redovisningen ska 

omfatta de områden och indikatorer som speglar organisationens mer 

betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och områden 

och indikatorer som i väsentlig grad kan påverka intressenternas 

bedömningar och beslut” (GRI 2000-2006). Hållbarhetsredovisning har 

tidigare varit frivillig, framsteget av hållbar utveckling har fört med sig att 

allt fler länder börjat införa obligatoriska rapporteringskrav för företag 

(KPMG 2015). I Sverige har diskussionen om hållbarhetsredovisning, som 

också har förts på EU- nivå, resulterat i ökade legala krav på att företag ska 

hållbarhetsredovisa (Van et al. 2011). 

 

1.2. Problemdiskussion 

Företag försöker tillgodose intressenternas behov genom att 

hållbarhetsredovisa, organisationer som GRI publicerar riktlinjer för att 

vägleda företag med h llbarhetsredovisning ( ahn     hnen 2013). GRI 

G4 fokuserar på väsentlighet där företag har valfrihet att välja de aspekter 

som är mest väsentliga för deras verksamhet (GRI 2013). En 

rekommendation i GRI (2013) är att företags val av väsentlighetsaspekter 

bör identifieras tillsammans med viktiga intressenter. Rekommendationen 

har resulterat i att företag väljer olika aspekter beroende på vilken typ av 

verksamhet som bedrivs och vilka intressenter de har (GRI 2016). Det kan 

finnas likheter och skillnader mellan företags val av väsentlighetsaspekter 

som enligt Roca och Searcy (2012) kan hänföras till att olika branscher har 
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olika intressenter och befinner sig på olika marknader. Roca och Searcys 

(2012) visar att skogsbranschens arbete kring hållbar utveckling omfattar 

fler miljömässiga aspekter, i jämförelse till finansbranschen som fokuserar 

mer på de ekonomiska konsekvenserna. Vidare visar Roca och Searcys 

(2012) studie att i teknik- och energibranschen rapporteras det mer om 

miljö, ekonomiskt och socialt ansvar medan finans- och handelsbranschen 

lägger större vikt på det ekonomiska ansvaret. GRI: s studie (2016) 

“Defining What Matters; Do companies and investors agree on what is 

material?”, granskar om väsentlighetsaspekter gällande h llbarhetsfrågor 

skiljer sig åt mellan gruv-, el- och metallbranschen. Studien visar att val av 

väsentlighetsaspekter skiljer sig åt mellan branscherna och vissa aspekter är 

återkommande men prioriteras olika beroende på bransch (GRI 2016). Vad 

som utgör en betydelsefull väsentlighetsfråga kan variera mellan företag, att 

hantera klimatförändringarna kan vara särskilt viktigt för ett företag medan 

frågor om anställdas hälsa och säkerhet kan upplevas vara mer väsentlig för 

ett annat företag (Khan et al. 2016). En annan förklaring till skillnader 

mellan företags val av väsentlighetsaspekter kan hänföras till 

legitimitetsteorin som handlar om att företag försöker arbeta inom 

samhällsnormer och förväntningar för att erhålla legitimitet. Eftersom krav 

och förväntningar från samhället kan variera från ett företag till ett annat, 

bidrar det till att företag redovisar olika aspekter för att erhålla legitimitet 

(Roca & Searcy 2012). 

Khan et al (2016) skriver att vad som utgör en väsentlig hållbarhetsfråga 

varierar från en bransch till en annan och är en viktig fråga som inte har 

undersökts i stor utsträckning. Därför är det intressant enligt Khan et al. 

(2016) att studera branschens val av väsentlighetsaspekter eftersom den 

visar investerarna var företaget är villig att investera gällande 

hållbarhetsfrågor (Khan et al. 2016). Vidare byggs intresset för denna studie 

på de förändringar som har skett i GRI:s (G4) riktlinjer kring val av 

väsentlighetsaspekter. Genom att studera val av väsentlighetsaspekter som 

redovisas av olika företag kan studien bidra till ökad förståelse för 

väsenlighetsaspekterna som offentliggörs i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Denna kunskap kan vara värdefull för olika 

intressenter, främst investerarna som Khan et al. (2016) framhåller. 
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1.3. Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelse för val av väsenlighetsaspekter som 

offentliggörs i företagens hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s (G4) 

riktlinjer. 

1.4. Forskningsfrågor 

 Vilka väsentlighetsaspekter anser företag vara betydelsefulla att 

inkludera i sin hållbarhetsredovisning?   

 Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan företags val av 

väsentlighetsaspekter?  

1.5. Avgränsning 

Studien är avgränsad till hållbarhetsredovisningar som är upprättade enligt 

GRI G4 (2013). GRI:s riktlinjer är omfattande därför har 

väsentlighetsprincipen som anses vara mest relevant för denna studie valts 

ut. Vilken påverkan företags ägartyp, storlek eller nettoomsättning har på 

företags val av väsentlighetsaspekter har inte beaktats i denna studie. Det 

som styrt urval av företag är företagens implementering av GRI (G4). Att vi 

valt att avgränsa oss och fokusera på GRI G4, närmare sagt 

väsentlighetsprincipen, är på grund av förändringen som har skett i GRI G4 

i förhållande till föregående versioner. Studien är också avgränsad till att 

studera två branscher: konfektion- och skogsbranschen. Vidare har studien 

avgränsats till branschernas miljöpåverkan och sociala påverkan, därmed 

har den ekonomiska påverkan exkluderats. Dessa avgränsningar har gjorts 

för att mer djupgående studera företagens val av väsentlighetsaspekter. 
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2. Teori och referensram 

I teoriavsnittet beskrivs centrala teorier vilka förklarar spridningen av 

hållbarhetsredovisning under senaste decenniet, närmare bestämt intressent- och 

legitimitetsteorin. Teorierna har en nära koppling till varandra och medför en 

komplett bild av motiven bakom hållbarhetsredovisning. Inom ramen för 

utvecklingen av hållbarhetsredovisning behandlas historia, syfte och utveckling. 

 

2.1. Global Reporting Initiative (GRI) 

År 1997 grundades Global Reporting Initiative (GRI) av The Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) och United Nations 

Environment Programme (UNEP). GRI är en ledande och oberoende 

organisation som publicerar riktlinjer om hållbarhet (Borglund et al. 2010). 

Riktlinjerna är globala och vägleder företag som på ett öppet och tydligt sätt 

önskar diskutera och kommunicera hållbarhetsfrågor (G4 2013). Icke-

statliga organisationer, företag, Förenta nationerna (FN) och professionella 

redovisningsorgan är den internationella styrgruppen som övervakar GRI:s 

aktiviteter (Reynolds & Yuthas 2008). Framväxten av GRI:s riktlinjer har 

varit viktigt för utvecklingen av hållbarhetsredovisning och har en central 

roll för en hållbar utveckling (G4 2013). GRI:s första fullständiga riktlinje 

publicerades år 2000, därefter har riktlinjerna uppdaterats och nya versioner 

utgetts år 2002, 2006, 2011 och 2013 (GRI 2017). Utifrån GRI:s senaste 

version G4 (2013) bör en hållbarhetsredovisning ge information om 

kategorierna ekonomi, miljö och samhälle som berör intressenterna, samt 

specifik information om en viss kategori genom val av aspekter. Största 

skillnaden mellan GRI G4 och GRI G3.1 är att väsentlighetsanalysen har en 

central roll i GRI G4, där företag genom dialog med intressenterna 

bestämmer vad som är en lämplig väsentlighetsfråga att rapportera. 

 

2.1.1. Väsentlighet 

Väsentlighet är inget nytt begrepp i GRI, den har funnits i alla versioner och 

definitionen är densamma. Väsentlighet är att ”informationen i 

redovisningen ska omfatta de områden och indikatorer som speglar 

organisationens mer betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan, och områden och indikatorer som i väsentlig grad kan påverka 

intressenternas bedömningar och beslut” (GRI 2006-2009).  
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Det ställs högre krav på att företag ska vara mer transparent i sin 

hållbarhetsredovisning och offentliggöra processen vid val av 

väsentlighetsaspekterna i GRI G4 (2013). Tidigare versioner har haft 

tillämpningsniv er som har avskaffats och ersatts med ”i enlighet med”, 

detta har medfört att i den senaste versionen har valmöjligheter ersätts till 

nivåer. Företag har två valmöjligheter, att antingen rapportera i enlighet 

med kärn (core) eller omfattande nivån (comprehensive). Kärn 

rapporteringen innefattar de grundläggande elementen med några färre 

standardupplysningar med fokus på de väsentliga delarna i 

hållbarhetsredovisningen. Kärn rapporteringen ska inte uppfattas som lägre 

kvalitet eftersom båda valmöjligheterna fokuserar på processen att 

identifiera väsentliga aspekter. I den omfattande upplyser man om 

företagets hållbarhetsarbete mer utförligt och rapporterar samtliga 

indikatorer under väsentlig aspekt tillsammans med fler 

standardupplysningar (GRI 2013). En fyrastegsprocess är beskriven i GRI 

G4 (2013) som stödjer företag vid identifiering av väsenlighetsaspekterna. 

Steg 1 är Identifikation av aspekter och ämnen och deras gränser som anses 

vara av väsentlighet baserad på den aktuella ekonomin, miljö och sociala 

effekten som är relaterad till organisationens verksamhet, produkter, 

tjänster och relationer, eller det inflytande de har på intressenters 

bedömningar och beslut. Oavsett om effekterna inträffar inom eller utanför 

organisationen. Steg 2 är Prioritering av tidigare identifierade aspekter för 

att fastställa det som är väsentligt att redovisa om. Väsentlighetsprincipen 

implementeras genom att bedöma varje aspekt i förhållande till dess 

påverkan på intressenternas bedömningar, beslut, den aktuella ekonomin, 

miljön och sociala effekten. Steg 3 är Validering av de identifierade 

aspekterna och ämnen för att säkerställa att rapporteringen ger en rimlig och 

balanserad representation av företagets hållbarhetsprestanda och dess 

effekter. Steg 4 är Översyn av de aspekter och ämnen som var väsentliga i 

föregående rapport och beaktande av intressenters feedback om de håller 

med vad som ansågs vara väsentliga aspekter enligt företaget (GRI 2013). 

 

Den ekonomiska, sociala och miljömässiga kategorin innefattar olika 

aspekter. Vid val av varje aspekt ska företaget redogöra och motivera varför 

den valda aspekten är väsentlig att rapportera om, detta för att öka 

transparensen kring företagets aktiviteter (GRI 2013). Vid identifiering av 

en väsentlig aspekt ser företaget över vilken påverkan dess verksamhet har 

inom egna organisationen samt på dess omgivning, väsentlighetsanalysen 

som upprättas tillsammans med intressenterna påverkar företagets val av 
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väsentlighetsaspekter. GRI G4:s miljömässiga kategori handlar om företags 

påverkan på både levande och icke levande naturliga system som inkluderar 

vårt ekosystem, land och vatten. Företag ska i sin hållbarhetsredovisning 

välja och beskriva hur de jobbar med de valda aspekterna. Miljö kategorin i 

GRI G4 (2013) innefattar tolv aspekter som visas i tabell 1 nedan: 

 

Material Energi Vatten 

Biologisk mångfald Utsläpp Avlopp och avfall 

Produkter och tjänster Efterlevnad  Transport 

Övergripande Bedömning av 

miljöpåverkan hos 

leverantörer 

Klagomålsmekanism 

för miljöärenden 

 

Tabell 1. Väsentlighetsaspekter ur miljökategorin. 

 

Den sociala kategorin handlar om vilken påverkan som företag har på de 

sociala system som den är verksam inom. Inom den sociala kategorin finns 

det fyra subkategorier: arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

organisationens roll i samhället och produktansvar. Under varje subkategori 

finns olika aspekter som företag kan välja bland (tabell 2). 

 

Arbetsförhållande Mänskliga 

rättigheter 

Samhälle Produkt-

ansvar 

Anställning Investering Lokala 

samhällen 

Kunders hälsa 

och säkerhet 

Relationer mellan 

anställda och 

ledning 

Icke 

diskriminering 

 

Motverka 

korruption 

Märkning av 

produkt och 

tjänst 

Hälsa och säkerhet i 

arbete 

Föreningsfrihet  

och rätt till 

kollektivavtal 

Allmän 

ordning 

Marknadskom

munikation 

Träning och 

utbildning 

Barnarbete 

 

Konkurrens- 

hämmande 

aktiviteter 

Kundernas 

integritet 

Mångfald och 

jämställdhet 

Tvångsarbete 

 

Efterlevnad Efterlevnad 

 

Likvärdig lön för 

kvinnor och män 

 

Säkerhetsrutiner 

 

Bedömning av 

samhälls-

påverkan hos 

leverantörer 
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Tabell 2. Väsentlighetsaspekter ur sociala kategorin. 

 

Följande beskrivning avser vissa aspekters betydelse, dessa aspekter har vi 

valt att beskriva på grund av att vi uppfattar att de kan vara svårt för läsaren 

att förstå vad de innebär. Aspekten övergripande som enbart finns i 

miljökategorin handlar om vilka kostnader och investeringar som görs av 

företag rörande miljöskydd (GRI 2013). Aspekten Klagomålsmekanismer 

för ärenden återfinns både inom miljökategorin och den sociala kategorin. 

Inom miljökategorin handlar aspekten om miljöärenden och i den sociala 

kategorin handlar den om arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och 

samhällspåverkan (GRI 2013). Men oavsett var den återfinns behandlar 

aspekten klagomålsmekanismer för ärenden om hur företag hanterar och 

löser allmänhetens klagomål relaterad till företagets verksamhet. Aspekten 

bedömning som finns i subkategorin mänskliga rättigheter handlar om hur 

stor andel och antal av företagens handlingar har varit relaterat 

till bedömning av mänskliga rättigheter eller konsekvensbedömningar (GRI 

2013). Aspekten efterlevnad finns både inom miljökategorin och inom den 

sociala subkategorin samhälle och produktansvar. Aspekten har samma 

betydelse oavsett var den återfinns. Den handlar om betydande monetära 

böter och totala antalet icke-monetära sanktioner som företagen döms för på 

Bedömning av 

arbetsvillkor hos 

leverantörer 

 

Ursprungs-

befolkningens 

rättigheter 

Klagomåls-

mekanismer 

för ärenden 

rörande 

samhälls-

påverkan 

 

Klagomåls-

mekanism för 

ärenden rörande 

arbetsvillkor 

Bedömning  

 

  

 Bedömning av 

mänskliga 

rättigheter hos 

leverantörer 

  

 Klagomålsmekani

smer för ärenden 

rörande 

mänskliga 

rättigheter 
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grund av överträdelser av lagstiftning och bestämmelser (GRI 2013). 

Aspekten märkning av produkter och tjänster som enbart finns inom den 

sociala subkategorin produktansvar handlar om vilken typ av produkt- och 

tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna samt hur stor andel av 

produkter och tjänster som påverkas av dessa rutiner (GRI 2013). 

 

2.2. Hållbarhet och hållbarhetsredovisning 

Hållbarhet handlar om skapande av balans mellan företagens 

socioekonomiska och miljömässiga perspektiv (Nayak 2011).  För att kunna 

minska negativa effekter som samhället orsakar, har organisationer som FN 

publicerat olika rapporter och riktlinjer som syftar till att främja hållbarhet 

och hållbar utveckling. Konceptet hållbar utveckling blir allt viktigare i 

samhället och engagerar enskilda individer så väl som företag. Hållbar 

utveckling som begrepp fick internationellt erkännande i och med 

Brundtlandrapporten “V r gemensamma framtid”, framtagen av FN 1987 

(Sachs 2015). Hållbar utveckling definieras i rapporten som: ”att 

tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandrapporten 1987).  

 

Människor lever under olika förutsättningar och har olika möjligheter i en 

värld där samhällsklyftorna ökar till följd av en snabbväxande ekonomi och 

befolkningsökning (Sachs 2015). Vår planet har begränsade resurser, trots 

den insikten förbrukas resurserna snabbare än de produceras. Därför anses 

det vara viktigt att åtgärder bör vidtas i syfte att minska de negativa 

effekterna som den ekonomiska utvecklingen har på miljön och samhället 

(Sachs 2015). Global uppvärmning, stigande havsnivåer, utrotning av 

djurarter och naturkatastrofer är några konsekvenser av den miljöförstöring 

som orsakats av företag. Barnarbete, dåliga arbetsförhållanden och klyftor 

mellan sociala klasser är följder av bristande socialt hållbarhetsarbete. 

Kortsiktigt ekonomiskt tänkande är en av de bidragande orsakerna till att 

finansiella kriser uppstår (Szekely & Knirch (2005). Samhället, 

konsumenter och företag är medvetna om dessa snabba förändringar och de 

problem som världen står inför. Detta har medfört att hållbar utveckling 

blivit en betydelsefull och central fråga, både för enskilda individer och för 

företag (McWilliams & Siegel 2001).  

 

Hållbar utveckling har sedan 1990-talet bestått av tre dimensioner: den 

ekonomiska, sociala och miljömässiga. Att handla och tänka långsiktigt 
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utifrån dessa tre perspektiv är vad hållbar utveckling handlar om (Sachs 

2015). Socialt ansvarstagande har en nära relation med hållbar utveckling 

och används ömsevis, dock med olika innebörd. Socialt ansvarstagande har 

organisationen i fokus och att en organisation ansvarar för följderna av just 

sammanslutningens aktiviteter och beslutsfattande. Syftet med socialt 

ansvarstagande är att bidra till hållbar utveckling (ISO 2008). Enligt Sachs 

(2015) har företag och organisationer inflytande på samhället och därmed 

har de har en viktig roll för att nå målet hållbar utveckling, vilket utgör ett 

globalt intresse.  

 

  llbarhetsredovisning har sedan 1900-talet blivit en allt viktigare fr ga 

bland företagen och inom den litteraturen ( ahn     hnen 2013). En 

hållbarhetsredovisning definieras som; en enda konsoliderad rapport, som 

ger rimlig och balanserad presentation av resultaten under en bestämd 

tidsperiod (GRI 2009). En hållbarhetsredovisning består av upplysningar 

om en organisations effekter på ekonomi, miljö och samhälle oavsett om de 

är positiva eller negativa (G4 2013). Det innebär att företag i sin 

hållbarhetsredovisning rapporterar sitt förhållningssätt till hållbar 

utveckling samt på vilket sätt företaget arbetar med hållbarhetsredovisning 

(KPMG 2013). Att företag rapporterar om sin sociala och miljömässiga 

inverkan är inte ett nytt fenomen. Under 1960 och 1970- talet gjordes flera 

försök i Europa för att utarbeta metoder för rapportering av sociala- och 

miljöfrågor (Borglund et al. 2010). Hållbarhetsredovisning hjälper 

organisationer med målsättning, att mäta prestanda och att hantera 

förändringar för att bedriva en mer hållbar verksamhet (G4 2013). Företag 

försöker ge insikt om vilken roll och vilken samhällspåverkan deras 

verksamhet har via hållbarhetsredovisningen, vilket är i enlighet med det 

samhällsansvar som ISO 26000 tar upp (ISO 2008).  

 

En hållbarhetsredovisning kan variera till form och innehåll, det kan vara 

ett separat dokument, en avgränsad eller integrerad del av årsredovisningen 

eller enbart vara tillgänglig på nätet (Van et al. 2011). Roca och Searcy 

(2012) visar genom sin forskning hur hållbarhetsredovisningens innehåll 

skiljer sig åt mellan olika branscher. Skogsbranschen exempelvis fokuserar 

mer på miljöfrågor, framför allt utsläpp och avfall i jämförelse till 

finansbranschen som redovisar flera aspekter om sin ekonomiska påverkan 

enligt Roca och Searcy (2012).  Det finns även aspekter såsom biologisk 

mångfald som inte är vanligt förekommande för företag att 

hållbarhetsredovisa om oberoende av branschtillhörighet (Roca & Searcy 
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2012). Roca och Searcy (2012) hävdar vidare att branscher som har större 

miljöpåverkan också kan offentliggöra mer information om sin sociala 

påverkan. Studien som genomförts av Mann et al. (2014) visar att 

konfektionsbranschen väljer att redovisa mer aspekter relaterat till 

verksamhetens sociala påverkan än miljöpåverkan. Enligt Mann et al. 

(2014) kan en möjlig förklaring till att konfektionsbranschen fokuserar mer 

på arbetsmarknadsfrågor i sin hållbarhetsredovisning vara att de har mindre 

negativ miljöpåverkan i jämförelse med andra branscher. Exempelvis inom 

konfektionsbranschen anses anställningsförhållande vara viktigare att 

rapportera om på grund av händelser som uppstår, ofta till följd av 

överträdelse av mänskliga rättigheter (Mann et al. 2014). Vidare beskriver 

Mann et al. (2014) att branscher som har ett större miljöpåverkan, 

exempelvis skogsbranschen, energibranschen och gruvbranschen, fokuserar 

mer på redovisning av miljöaspekter i sin hållbarhetsredovisning då dessa 

är väsentliga inom ramen för verksamheternas påverkan.  

  

2.3. Corporate Social Responsibility och Tripple Bottom Line 

Corporate Social Responsibilty (CSR) och hållbar utveckling ligger nära 

varandra och används ofta som synonymer. CSR har haft sin grund sedan 

1919 och har länge använts i den akademiska litteraturen. CSR definieras 

som företags sociala ansvar och innebär att företag offentliggör icke-

finansiell information, om sitt operativa, sociala och miljömässiga 

prestation (Pencle & Irina 2016). Trots att det är en frivillig rapportering har 

antalet företag som rapporter icke-finansiella aktiviteter ökat med tiden 

(Pencle & Irina 2016). Att företag rapporterar om CSR kan enligt 

McWilliams och Siegel (2001) hänvisas till intressenternas påtryckningar. 

Intressenter som kunder, regering och investerare har förväntningar om att 

företag ska agera på ett ansvarsfullt sätt, denna efterfrågan från 

intressenterna bidrar till att företag ägnar sig åt CSR. Olika motiv och 

fördelar ligger till grund för företag som ägnar sig åt CSR aktiviteter 

(McWilliams & Siegel 2001). CSR kan leda till innovation och 

differentiering vilket är av stor vikt för företag i samhället. Företag satsar 

även på CSR för att minska sina kapitalkostnader, företag som inte satsar på 

CSR aktiviteter upplevs som mindre trovärdiga av intressenterna och kan 

drabbas av ett dåligt rykte (Dhaliwal et al. 2011). Det finns ett samband 

mellan CSR, legitimitets- och intressentteorierna. CSR kopplas till 

legitimitetsteorin genom att investering i CSR leder till att företag uppfattas 

som trovärdiga av intressenterna. CSR har ett nära samband till 
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intressentteori för att företag rapporterar efter intressenternas påtryckningar 

och för att tillgodose intressenternas behov (Perks et al. 2013). Trots att 

CSR är ett sätt för intressenterna att hålla koll på företagens operativa, 

miljömässiga och sociala handlingar har den också kritiserats när det gäller 

dess neutralitet. Enligt Merkl-Davies och Brennan (2007) är det 

företagsledningen som bestämmer vad en CSR-rapport ska innehålla och 

vad som ska offentliggöras vilket enligt dem innebär att företag kan komma 

att fokusera och ägna tid åt enbart företagets positiva aktiviteter. 

 

Tripple bottom line (TBL) rapportering är som CSR kopplat till hållbar 

utveckling. På 1990-talet presenterades TBL av John Elkington som är en 

av föregångarna till hållbarhetsredovisningen. TBL är tre dimensionellt 

bestående av: ekonomi, samhälle och miljö. TBL är en övergång, en länk 

mellan finansiellredovisning och hållbarhetsredovisning. TBL skiljer sig 

från den traditionella rapporteringen genom att den tar hänsyn till hela 

effekten av företagets verksamhet och inte enbart det ekonomiska (Hall 

2011). TBL rapportering används av företag för att offentliggöra 

information om företags hållbara aktiviteter, företag som jobbar med TBL-

rapportering kan ha högre aktievärde och är mer framgångsrika än de som 

inte gör det (Savitz 2012). TBL är ett bra sätt för att främja hållbarhet men 

anses också vara problematisk eftersom fokus ligger på den finansiella 

aspekten av rapporteringen. Därför anses det behövas en modifiering av 

modellen för att fokus ska ligga på miljö och samhälle istället för ekonomi 

(Isaksson et al. 2015;Milney & Gray 2013). Vidare argumenterar Milne och 

Gray (2013) att företag ägnar sig åt TBL-rapportering för att visa 

intressenterna att företaget tillgodoser deras behov och är hållbart, vilket 

kan skilja sig från verkligheten. 

 

2.4. Legitimitetsteorin 

Enligt O’Donovan (2002) är legitimitetsteorin en välkänd förklaring till 

varför företag väljer att offentliggöra icke-finansiell information. Cornier 

och Magninan (2015) hävdar att företag som offentliggör icke-finansiell 

information uppfattas som mer legitim av sina intressenter. Inom 

legitimitetsteorin hävdas det att företag försöker säkerställa att de opererar 

inom samhällets gränser och normer och att utomstående uppfattar 

företagets aktiviteter som “legitima”. Det finns ett “socialt kontrakt” mellan 

företaget och samhället ett företag opererar inom. Vad samhället vet och 

uppfattar företagets handlande av hållbarhetsfrågor är det som formar 
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legitimitetens existens (Mäkela & Näsi 2010). Eftersom samhället är i 

ständig förändring och intressenternas förväntningar kring organisationens 

legitimitet kan förändras över tid behöver företag vara mottagliga för dessa 

förändringar. Företag uppfyller det sociala kontraktet för att överleva och 

erhålla legitimitet. Om företag inte uppfyller det sociala kontraktet uppstår 

ett legitimitetsgap som påverkar företagets prestation på ett negativt sätt och 

kan påverka företagets existens (Mäkela & Näsi 2010). Czinkota et al. 

(2014) hävdar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan legitimitet och 

ryckte vilket innebär att ett företag som uppfattas som legitim 

av intressenter också har ett bättre ryckte. Legitimitet och ett bra ryckte 

skapar konkurrensfördelar och ökar intressenternas förtroende för 

företagen. Legitimitetsteorin har kritiserats av Czinkota et al. (2014) för att 

den grundar sig på företagets uppfattning om sin miljömässiga prestation 

och inte dess faktiska handling. Hassan och Ibrahim (2012) framhåller att 

vissa företag kan försöka dölja sina verkliga handlingar för att erhålla 

miljöpriser och skapa legitimitet vilket innebär att företag kan uppfattas 

som hållbara av intressenterna något som inte alltid speglar verkligheten. 

 

2.5. Intressentteorin 

Enligt Spence et al. (2010) är intressentteorin en av de dominanta teorierna 

som förklarar förekomsten av hållbarhetsredovisningen. Intressentteorin har 

funnits länge men fick genomslag efter Edward Freemans bok Strategic 

management: A stakeholder approach 1984 (Donaldson & Pretson 1995).  

Vilchez et al. (2017) definierar intressenter som grupper eller individer som 

kan påverka förverkligandet av en organisations mål eller påverkas av att 

organisationen har uppnått sitt mål. Intressenternas prioritering av hållbara 

företag medverkar till att företag vill bedriva en hållbar verksamhet 

(McWilliams & Siegel 2013). Intressenternas påverkan på företag kan vara 

kraftfull; de påverkar inte bara vad företag tar upp i sin 

hållbarhetsredovisning utan påverkar också ledningens beslut och 

utformningen av metoder för att arbeta internt med hållbarhetsfrågor 

(Vilchez et al. 2017). Att företag identifierar och tar hänsyn till sina 

intressenter är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men att intressenterna har 

olika mål och krav på företag försvårar företagens hållbarhetsarbete 

(KPMG 2013).  

 

Intressentteorin skiljer mellan primära intressenter och sekundära 

intressenter, enligt Clarkson (1995). Primära intressenter är viktiga för 
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företags överlevnad och de har en direkt kontakt med företaget genom olika 

transaktioner. Kunder eller medarbetare är exempel på primära intressenter. 

En sekundär intressent kan påverka eller påverkas av företagets prestationer 

men har inte lika stor påverkan på företagets överlevnad eller deltagande i 

transaktioner med andra företag. Media är ett exempel på en sekundär 

intressent (Clarkson 1995). Ursprungligen handlade intressentteorin om att 

ett företag har ansvarsskyldighet gentemot alla intressenter som kan bli 

påverkade av företagets aktiviteter (Hendry 2001). Med tiden så har teorin 

utvecklats och företag lägger nu mer fokus på att tillfredsställa viktiga 

intressenters behov. Med andra ord intressenter som kan ha en påverkan på 

företagens finansiella prestation (Tashman & Raelin 2013). Dock diskuteras 

det av Laczeniak och Murphy (2012) att företagen kan prestera bra och kan 

uppnå bättre resultat om alla intressenter inkluderas. Det är främst de 

primära intressenterna som uppmärksammas (Sener et al. 2016). Att företag 

tillgodoser och tillfredsställer de primära och viktigaste intressenternas 

förväntningar först stöds även av GRI G4 (2013). De primära intressenterna 

prioriteras för att öka företagets vinst (Laczniak & Murphy 2012).  

 

Donaldson och Pretson (1995) tar upp tre sätt som intressentteorin kan 

användas på. Det första av dessa är beskrivande, som syftar på att beskriva 

eller förklara företagets beteende och vissa företagsspecifika egenskaper. 

Den andra är instrumentell, att använda teorin för att utforska orsak och 

samband. Ett exempel på en instrumentell presentation av intressentteorin 

är hur företag hanterar relationen med sina intressenter i förhållande till 

företagets resultat. Det tredje sättet som Donaldson och Pretson (1995) 

framhåller handlar om normativt, vilket innebär att teorin används för att 

kunna tolka hur företag identifierar sina moraliska och filosofiska riktlinjer. 

Den traditionella intressentteorin utgår från att det är ledningen i företaget 

som bestämmer de primära och sekundära intressenterna (Olsen 2017). Den 

traditionella intressentteorin har kritiserats för att den har misslyckats med 

att tydliggöra statens roll i arbetet med att utse vad som utgör en primär 

intressent för företaget. Staten har sina regler och dessa regler påverkar 

företagens val av primära och sekundära intressenter (Olsen 2017). 

 

 

 



23 

3. Metod 

I metodavsnittet beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att besvara 

studiens syfte samt forskningsfrågor. Vidare redogörs för studiens 

forskningsstrategi, dataurval, datainsamling och dataanalys och trovärdighet.  

 

3.1. Val av forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2015) beskriver att forskare i en företagsekonomisk 

forskning kan använda sig av kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi 

för att kunna studera ett fenomen. En kvalitativ forskningsstrategi kan 

användas för att erhålla en uppfattning om hur människor upplever och 

tolkar en situation. Det hävdas att kvalitativa forskningsstrategier är mer 

tolkningsinriktade där forskaren tolkar en situation utifrån observationer 

och ämnar att generera teorier (Bryman & Bell 2015). Reinecke et al. 

(2016) beskriver att en kvalitativ forskning försöker fånga olika fenomen 

när de inträffar, om man exempelvis tittar på hur företag upplever nya 

rapporteringskrav hjälper ett kvalitativt angreppssätt. En kvantitativ 

forskningsstrategi är däremot mer strukturerade, det är forskaren som styr 

processen och studien baseras på forskarens uppfattning, med fokus på 

prövning av teori. Bryman et al. (2012) beskriver att om studiens syfte är 

explorativt är då en kvalitativ forskningsstrategi att föredra. Studiens syfte 

har varit att öka förståelse för val av väsenlighetsaspekter som offentliggörs 

i företagens hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s (G4) riktlinjer. GRI G4 

(2013) är GRI:s senaste version, denna version har mer fokus på 

väsentlighet i jämförelse med tidigare versioner. Studien ämnar att 

explorera företagens val av väsentlighetsaspekter, med fokus på de aspekter 

som är betydelsefulla samt undersöka vilka likheter och skillnader som 

finns vid val av aspekter. Med denna utgångspunkt är en kvalitativ 

forskning lämpad för denna studie. 

 

3.2. Dataurval 

Bryman och Bell (2015) beskriver att det finns ett antal olika urvalsmetoder 

som forskaren kan använda sig av i en företagsekonomisk forskning, denna 

studie bygger på en icke-sannolikhets urval. Ett icke-sannolikhetsurval är 

en urvalsmetod där vissa enheter har större chans att komma med i urvalet 

jämfört med andra. Att urvalet inte är sannolikhetsurval innebär att 
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forskaren själv väljer vilken population som ska studeras (Bryman & Bell 

2015). I denna studie har vi begränsat oss till företagen inom 

konfektionsbranschen och skogsbranschen och valt sex företag inom 

respektive bransch. Detta för att kunna studera vilka väsentlighetsaspekter 

som är återkommande och betydelsefulla mellan företagen inom respektive 

bransch och om det finns uppenbara likheter och skillnader vid val av 

väsentlighetsaspekter över de två branscherna. Att vi har valt två branscher 

grundar sig i att olika studier har visat att val av väsentlighetsaspekter kan 

variera från en bransch till en annan. Studien som Roca och Searcy (2012) 

har gjort visar att skogsbranschen fokuserar mer på miljökategorin än den 

sociala kategorin. Konfektionsbranschen däremot, enligt Mann et al (2014), 

fokuserar mer på sociala frågor än miljöfrågor. Att dessa studier visar att 

det finns en variation mellan dessa branschers val av aspekter har varit en 

bidragande orsak till val av bransch. Denna studie ämnar att studera om 

denna variation kvarstår mellan branscherna. Att en begränsning på 12 

företags hållbarhetsredovisningar har gjorts är främst för att med detta antal 

kan en djupare förståelse och jämförelse erhållas, som studien ämnar. Med 

färre företag hade inte förståelsen och jämförelsen som studien ämnar varit 

tillfredställande och en större population har inte valts främst på grund av 

studiens tidsram. Denna studie är inte generaliserbar på grund av antal 

företag.  Bryman och Bell (2015) skriver att kvalitativa studier inte syftar på 

generaliserbarhet och resultatet som denna studie generar är inte 

generaliserbart, vilket inte heller är studiens syfte. Studien är baserad på de 

senaste hållbarhetsredovisningar som företagen upprättat. All information 

om företagen är hämtade från företagens hållbarhetsredovisningar som är 

tillgängliga på deras hemsidor. Tabellen nedan ger en översiktlig bild av de 

företag vi har valt för denna studie.  

 

Företag Bransch Nettoom-

sättning 

(MSEK, 2016) 

Antal 

anställda 

Ägartyp 

Lindex Konfektion 6,5
1 

4935 Börsnoterat 

Hennes & 

Mauris 

Konfektion 2,2
2 

161000 Börsnoterat 

KappAhl Konfektion 4,7 4000 Börsnoterat 

Mango Konfektion 2,3
3 

16623 Privat 

Gina Tricot
4 

Konfektion 1,9 1857 Koncern 

Ellos Group Konfektion 2,0 700 Privat 

Billerud- 

Korsnäs 

Skogsbruk 2,1 4300 Börsnoterat 

Stora Enso
5 

Skogsbruk 9,8
5 

25000 Börsnoterat 
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Holmen Skogsbruk 1,5 2989 Börsnoterat 

SCA Skogsbruk 1,1 46429 Börsnoterat 

Södra Skogsbruk 1,8 3594 Skogsägar-förening 

Sveaskog Skogsbruk 5,9 844 Statlig 

1. Lindex omsättning är cirka 6,5 miljoner EUR. 

2. Hennes & Mauris nettoomsättning är 2,2 biljoner SEK. 

3. Mangos omsättning är cirka 2,3 miljoner EUR år 2015. 

4. Gina Tricots omsättning år 2015. 

5. Enbart Stora Enso implementerar GRI:s omfattande (comprehensive) nivån. Information om Stora 

Ensos nettoomsättning och antal anställda är tagen från deras hemsida då informationen saknades i 

hållbarhetsredovisningen. Stora Ensos nettoomsättning är på drygt 9,8 miljarder EUR. 

 

Tabell 3. Grundläggande data om företagen.  

 

Företagen som har valts inom respektive bransch är företag som 

implementerar GRI (G4) i sin hållbarhetsredovisning. Att alla företag följer 

samma riktlinjer underlättar jämförelsen mellan företagens och respektive 

branschens val av väsentlighetsaspekter. Att studien fokuserar på GRI G4 

(2013) beror också på förändringen som har skett i GRI:s senaste version 

G4, där GRI rekommenderar företagen att rapportera om företagens mest 

väsentliga aspekter. Detta har medfört att företagen nu kan välja vilka 

aspekter de vill inkludera i sin hållbarhetsredovisning. 

   

3.3. Datainsamling och dataanalys 

Litteraturen som har använts i uppsatsen är främst hämtad från Karlstads 

universitets databas Business Source Premier samt Google Scholar. Genom 

att använda olika sökord som “sustainability reporting”, “ ustainable 

development”, “legitimacy theory”, “stakeholder theory”, “  R”, “TBL” 

och “GRI” fann vi ett stort urval av vetenskapliga artiklar. En del var 

relevanta och hade koppling till studien och många andra valdes bort. 

Studiens källor har referens granskats, så att de är Peer reviewed. Peer 

reviewed innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade före publicering 

vilket ökar studiens trovärdighet.    

 

Insamlingen av data har skett genom en analys av tolv företags 

hållbarhetsredovisningar. En kvalitativ innehållsanalys är sannolikt det 

vanligaste tillvägagångsättet vid analys av dokument och texter (Seuring et 

al. 2005). Metoden innefattar ett sökande efter bakomliggande teman i det 

material som analyseras för att skapa mening bakom insamlad data där 

kategorisering och kodning av data underlättar tolkningsprocessen för 
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forskaren (Schreier 2014). Enligt Bryman och Bell (2015) ligger tyngden på 

forskarens roll kring konstruktion av mening i och av texter (Bryman & 

Bell 2015). Schreier (2014) beskriver att en innehållsanalys som metod 

underlättar analys av en stor mängd data för forskaren genom datareduktion 

via kodning och kategorisering. Denna studie bygger på analys av 

företagens hållbarhetsredovisningar, därmed anser författarna att en 

innehållsanalys av företagens hållbarhetsredovisningar är en relevant 

metod. Dels för att hållbarhetsredovisningarna innefattar en stor mängd data 

och en innehållsanalys bidrar till datareducering, men även för att metoden 

kan bidra till en djupare förståelse kring företagens val av 

väsentlighetsaspekter inom respektive bransch. 

Samtliga hållbarhetsredovisningar har kategoriserats och kodats, detta i 

enlighet med Scherier (2014) för att reducera data och underlätta 

tolkningsprocessen. I GRI G4 (2013) anges tre kategorier: det ekonomiska, 

sociala och miljömässiga. Analysen av företagens hållbarhetsredovisningar 

har utgått ifrån två av dessa kategorier vilka är miljö- och socialkategorin, 

därmed har den ekonomiska kategorin uteslutits. Vid granskning av 

hållbarhetsredovisningarna inför den empiriska undersökningen delade vi 

upp granskningen mellan oss, för att få en effektiv arbetsgång. Vilket 

innebar att branscherna delades upp mellan författarna. Sedan analyserades 

vad företagen generellt inom respektive bransch skriver om den 

miljömässiga och den sociala kategorin. Under den sociala och 

miljömässiga kategorin i GRI (2013) återges en rad olika aspekter, vid val 

av varje aspekt ska företaget redogöra varför just denna var en väsentlig 

aspekt att inkludera i hållbarhetsredovisningen.  För att tolka och analysera 

datan som fanns inom de två kategorierna mer ingående har datan kodats. 

Kodningen har bidragit till att analysera relevanta delar av 

hållbarhetsredovisningarna för att uppnå studiens syfte. Koderna i denna 

studie har varit de aspekter som fanns inom ovanstående kategorier i 

företagens hållbarhetsredovisningar. Exempelvis i tabell 1, har miljö valts 

som en kategori och material har valts som en kod under analysprocessen. I 

analysen har fokus varit på de gemensamma och betydelsefulla aspekter hos 

företagen inom branscherna samt på skillnader där aspekterna inkluderas 

enbart av ena branschen. Denna struktur följs för samtliga företag. I slutet 

av arbetet finns bifogade tabeller som ger en översiktlig bild över vilka av 

GRI:s (2013) aspekter som företagen väljer att inkludera i sin 

hållbarhetsredovisning, detta för att tydligt se vad som är i fokus för 

respektive företag. 
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3.4. Trovärdighet 

Insamling av data har skett genom att läsa hållbarhetsredovisningarna, att 

använda sig av redan publicerade dokument är ett sätt att samla ihop 

sekundärdata (Bryman 2012). Sekundärdata innebär att data har samlats av 

en annan och är ämnad för ett annat syfte än den forskaren har i sin studie 

(Hox & Boeije 2005). Nackdelen med sekundärdata är att datan inte alltid 

är relevant för den studerande forskningsfrågan och tolkningssvårigheter 

kan uppstå vid informations tolkning. Fördelen med sekundärdata är att den 

inte är så dyr och lättillgänglig samtidigt som forskarens subjektivitet 

reduceras vid användning av sekundärdata, då den är en mer objektiv 

datakälla (Hox & Boeije 2005). Vidare har innehållsanalys som metod 

kritiserats för att den kan leda till subjektivt skapande av koder och 

tolkningar, vilket ifrågasätter metodens reliabilitet och tillförlitlighet. Detta 

har lösts genom att vi efter granskningen av hållbarhetsredovisningarna 

tillsammans gått igenom datan en gång till för att säkerställa att analys och 

tolkning av datan stämmer. Vidare är det en fördel att studien har två 

författare, då olika synpunkter kan ges som kan minska subjektiviteten i 

arbetet. En svaghet med metoden är att varför frågan blir inte besvarad av 

en väsentlighetsanalys. Denna svaghet kan reduceras genom att författarna 

använder sig av triangulering, vilket innebär att fler än en metod används 

(Bryman & Bell 2015). På grund av den begränsade tidsramen som 

tilldelats författarna för denna uppsats har triangulering inte kunnat vara en 

möjlighet för författarna.  

 

GRI G4 (2013) finns inte översatt till svenska därmed är aspekterna som 

finns i GRI G4 angivna på engelska. Detta kan upplevas som problematiskt 

då uppsatsen är skriven på svenska. Vi löste detta genom att utgå ifrån GRI 

3.0 som finns översatt till svenska och använda de översatta aspekterna som 

fanns där. Ett problem var att alla aspekter som fanns i GRI G4 angavs inte 

i GRI 3.0 till exempel “ supplier assessment for labor practices”. Ett annat 

problem var att vissa av aspekterna var omformulerade i GRI G4, till 

exempel st r det “utbildning” i GRI 3.0 men “training and education” i GRI 

G4. Dessa problem löstes genom att använda GRI G4 och själv 

översättning. Att vi själva har översätt vissa aspekter kan upplevas som ett 

problem och ifrågasätta vår subjektivitet.  
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4. Empiri 

I empiriavsnittet redogör resultatet från det datamaterial som har samlats in via 

företagens hållbarhetsredovisningar. Avsnittet börjar med företagens 

väsentligghetsanalys som ligger till grund för företagens val av 

väsentlighetsaspekter. Därefter redovisas empirin utifrån företagens val av 

aspekter utifrån miljökategorin och social kategorin.  

 

4.1 Väsentlighetsanalys av företagen inom 

konfektionsbranschen 

Samtliga företag inom konfektionsbranschen framhöll vikten av att 

samarbeta och föra en regelbunden dialog med intressenterna. Exempelvis 

Lindex (2016) beskrev sitt engagemang för ett hållbart samhälle och att 

företaget hade en regelbunden dialog med sina intressenter, dels för att få 

starkare relation men också för att förstå deras förväntningar. Detta 

framhävdes även av H & M (2016) och KappAhl (2016). Återkommande 

intressenter hos konfektionsföretagen var: kunder, studenter, anställda, 

ägare, leverantörer och fabriksarbetare, samarbetspartners och myndigheter. 

Samtliga företag skrev om sina intressenter i allmänhet med fokus på 

nyckelintressenterna. Till exempel skrev H & M (2016) och Ellos Group 

(2016) att de främst riktar sitt fokus mot anställda, kunder och leverantörer. 

Lindex (2016) framhöll att kunderna oavsett var i värdekedjan de befinner 

sig var deras viktigaste intressent. Vidare skrev de att det är avgörande att 

kundernas förväntningar blir bemötta, att de får stöd för sina behov och att 

Lindex bidrar till att göra det möjligt för dem att göra hållbara val. Samtliga 

företag inom konfektionsbranschen hade upprättat en väsentlighetsanalys 

tillsammans med sina nyckelintressenter i enlighet med GRI G4 (2013). 

Väsentlighetsanalysen var en sammanställning av aspekter som företagen 

tillsammans med intressenterna anser vara av väsentlig att inkludera i 

hållbarhetsredovisningen. Till exempel hade Gina Tricot (2016) genomfört 

djupintervjuer med medarbetare och externa intressenter och Ellos Group 

(2015) hade genomfört intervjuer och enkätundersökningar. 

Konfektionsföretagen gör en granskning av tidigare års väsentlighetsanalys, 

bland annat skrev H & M (2016) att intressenterna bekräftade tidigare års 

väsentlighetsaspekter och en uppdaterad prioritering av vissa ämnen har 

gjorts. 
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4.1.1.  Val av aspekter ur miljökategorin av företagen inom 

konfektionsbranschen  

Utsläpp var den mest betydande väsentlighetsaspekt som samtliga företag 

inom konfektionsföretagen valt att inkludera i sin hållbarhetsredovisning 

(Bilaga 1, tabell 1). Företagen framhöll att utsläpp är den bidragande 

orsaken till deras negativa miljöpåverkan. Vidare skrev de att utsläpp kan 

reduceras med hjälp av bättre och hållbarare produktion och transport. 

Samtliga företag fördrog sjötransporter då den reducerar utsläpp i 

jämförelse till flyg och vägtransport (H & M 2016; Gina Tricot 2016; 

KappAhl 2016; Mango 2015; Ellos Group 2015; Lindex 2016). För att 

effektivisera transporten ytterligare skrev exempelvis (Mango 2015) att 

lådor inte används vid transporten utan produkterna hängs direkt på 

kapphängare i lastbilar som bidrar till bevaring av plats och packning 

samtidigt som färre transportfordon används och företaget reducerar 

utsläpp. Dock är det enbart Gina Tricot (2016) och Ellos Group (2015) som 

inkluderade transport som en väsentlighetsaspekt i sin 

hållbarhetsredovisning. Ellos Group (2015)  skrev att företaget återvinner 

avfall genom att samarbeta med olika organisationer och leverantörer för att 

erhålla ett effektivt resursutnyttjande samt för att minska utsläpp ytterligare. 

KappAhl (2016) beskrev att företaget har genomfört en klimatanalys, 

greenhouse gas protocol (GHG), som visar den totala miljöpåverkan under 

ett år. Analysen används senare som en åtgärdsplan för att reducera 

verksamhetens utsläpp.  

  

En annan betydande aspekt hos konfektionsföretagen var avfall och avlopp 

som tas upp som en väsentlighetsaspekt av fem företag (Bilaga 1, tabell 1). 

KappAhl (2016) är medlem i Textiles for Recycling Initiative (T4RI), som 

hjälper till med omhändertagande av textil, bland annat genom insamling, 

återvinning och återanvändning. Samtliga konfektionsföretagen försökte 

integrera kunderna i sitt hållbarhetsarbete och betonar vikten av att arbeta 

med klädernas kretslopp. Lindex (2016) framhöll att kunderna var 

integrerad i deras livscykel perspektivet, där kunden har ett ansvar bland 

annat för hur kläderna används, tvättas och återvinns för att komma tillbaka 

till kretsloppet. Konfektionsföretagen hade även insamling av avfall. 

Exempelvis Mango (2016) framhöll att de i sina butiker har insamling av 

kläder som möjliggjorde för kunderna att återvinna samt reducera 

textilavfall och vid köp erhåller kunderna påsar som består av återvunnet 

papper. 



30 

 

Aspekten material togs upp som en väsentlighetsaspekt av fyra företag, se 

(Bilaga 1, tabell 1). Gemensamt för alla konfektionsföretag var att samtliga 

framhöll sitt hållbarhetsarbete som en livscykel, som började från design, 

till konsumtion och slutligen återvinning och återanvändning. H & M 

(2016) presenterade sitt hållbarhetsarbete som en cirkulär och förnybar 

process och att där detta synsätt börjar med val av material och råvaror. 

 KappAhl (2016) var ett exempel som i sin hållbarhetsredovisning framhöll 

att hållbarhetsarbetet började med att design och inköp består av kvalitet 

och hållbart material. Hållbarhetsarbetet fortsatte sedan via produktion, 

logistik, försäljning och sträckte sig fram till konsumtion (KappAhl 2016). 

För konfektionsföretag var vatten främst kopplad till bomull, eftersom 

bomull var en viktig råvara. Framställningen av bomull presenterades av 

företagen som vattenkrävande. Samtliga konfektionsföretag skrev i sin 

hållbarhetsredovisning om vikten att reducera vatten och kemikalier främst 

i produktionsprocessen, men enbart Lindex (2016) och H & M hade tagit 

upp vatten som en väsentlighetsaspekt (Bilaga 1, tabell 1) H & M (2016) 

skrev att företaget beaktar vattenanvändningen och kemikalieanvändning 

för att främja hållbarhet. För att minska vatten och kemikalieanvändning 

hade samtliga företag utom Mango ett medlemskap i Better Cotton 

Initiative (BCI), som är en icke vinstdrivande organisation, BCI hjälper 

företagen med att minska vatten och kemikalieanvändningen för en 

hållbarare bomullsproduktion. Även om Mango inte är medlem i BCI 

framhöll dem i sin hållbarhetsredovisning (2015) att tillverkningen av 

ekologisk bomull var ett nystartat projekt som företaget vill expandera. 

Företagen såsom KappAhl (2016) och Gina Tricot (2016) använde sig 

också av Reach Kemikalielagstiftning som har ett fokus på att ta bort farliga 

kemikalier från produktionsprocesserna. 

 

Konfektionsföretagen skrev att det är viktigt att arbeta med leverantörerna 

då deras största miljöproblem ligger där, men enbart fyra företag tog upp 

bedömning av miljöpåverkan hos leverantörer som en väsentlighetsaspekt 

(Bilaga 1, tabell 1). En strategi för samtliga konfektionsföretag, för att 

förbättra leverantörernas miljöpåverkan, skrev dem var att utbilda 

leverantörerna och ställa krav på att de ska följa företagets uppförandekod. 

Mango (2015) skrev att de har implementerat träning och kontinuerlig 

utveckling för leverantörerna, för att de ska kunna hålla den kemiska 

användningen nere och skapa en säker arbetsplats av kvalitet. För att 

säkerställa att leverantörerna arbetade i enlighet med de sociala, 
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miljömässiga och rådande anställningsförhållanden hade företagets 

uppförandekod etablerats hos leverantörerna (Mango 2015).  Energi togs 

upp som en väsentlighetsaspekt av fyra konfektionsföretag (Bilaga 1, tabell 

1). Bland annat framhöll Mango (2015) att företaget har energianpassning i 

sina anläggningar och butiker, genom att kontrollerande belysningssystem 

används för att styra mängden ljus som används samtidigt som en 

granskning av nivåerna på belysningen gjordes för att reducera 

energianvändningen. Andra åtgärder var att luftkonditionsutrustningen har 

låg energiförbrukning och i butikerna användes material som var mindre 

skadlig för miljön, det vill säga material som varar längre och kräver 

mindre underhåll (Mango 2015). Ett annat exempel var Ellos Group (2015) 

som presenterade att ett av företagets fokusområden var att minska 

verksamhetens energiförbrukning genom att byta till förnybar energi. 

Vidare skrev Ellos att företaget har bytt till 100 procent förnyelsebar 

energikälla för att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Andra 

aspekter inkluderades av konfektionsbranschen men inte i lika stor 

utsträckning som de ovanstående. Efterlevnad inkluderades av Lindex 

(2016), H & M (2016) och Mango (2015) (Bilaga 1, tabell 1). Produkter 

och tjänster tog Lindex (2016) och Kappahl (2016) upp och transport 

ansågs vara en väsentighetsaspekt för Gina Tricot (2016) och Ellos Group 

(2015) (Bilaga 1,tabell 1). Aspekter inom miljökategorin som exkluderades 

av samtliga konfektionsföretag var biologisk mångfald, övergripande och 

klagomålsmekanism för miljöärenden. 

 

4.1.2.  Val av aspekter ur den sociala subkategorin 

arbetsförhållande av företagen inom konfektionsbranschen  

Mångfald och jämställdhet var en betydelsefull aspekt som samtliga 

konfektionsföretag inkluderade (Bilaga 1, tabell 2). Alla företag 

presenterade i sina hållbarhetsredovisningar att de vill vara en arbetsplats 

som erbjuder jämställdhet och mångfald, att utbilda medarbetarna framhölls 

som en strategi för konfektionsföretagen för att skapa just jämställdhet och 

mångfald.  Bland annat skrev Mango (2015) att alla medarbetare har samma 

rättigheter och förmåner och ingen lönediskriminering mellan män och 

kvinnor fanns. Vidare presenterade Mango (2015) att kulturell mångfald 

kännetecknade deras företag, exempelvis arbetade 60 olika nationaliteter på 

huvudkontoret. Gina Tricot (2016) arbetade med mångfald och jämställdhet 

genom att lägga ut sina tjänster globalt, utbilda medarbetarna och hade 

årligt medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar. Investering i 
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mångfald och jämställdhet bidrog till rekrytering, utveckling och behållning 

av rätt kompetens (Ellos Group 2015). Att ta hänsyn till ålder, kön och 

representation från minoritetsgrupper var viktiga aspekter för mångfald- 

och jämställdhetsarbetet (KappAhl 2016; Lindex 2016). 

  

Hälsa och säkerhet i arbete, var en betydelsefull väsentlighetsaspekt bland 

fyra av konfektionsföretagen (Bilaga 1, tabell 2). Bland annat Mango 

(2015) framhöll att hälsa och säkerhet var viktigt där företaget hade 

strategier för att förbättra och uppmuntra arbetsförhållanden. Ellos Group 

(2015) framhävde att de arbetade aktivt med att skapa en arbetsplats som är 

skadefri, säker som främjade en hälsosam arbetsmiljö, där kontinuerliga 

medarbetarundersökningar genomförs för att bli en ännu attraktivare 

arbetsgivare (Ellos Group 2015). Bedömning av arbetsvillkor hos 

leverantörerna inkluderades också av fyra konfektionsföretag (Bilaga 1, 

tabell 2). För samtliga konfektionsföretag var det viktigt att leverantörerna 

följde företagets uppförandekod. Bolagens uppförandekod kunde 

exempelvis omfatta krav på att anställda ska ha rätt till att vara anslutna till 

kollektivavtal, erhålla rättvis ersättning för arbete, ha anständiga arbetstider, 

främja anställdas hälsa och säkerhet, skydd mot barn- och tvångsarbete och 

ta hänsyn till miljöaspekter (Lindex 2016; Ellos Group 2016). Lindex 

(2016) framhöll att företagets största miljöpåverkan var kopplad till 

verksamhetens produktion. Företaget ägde inga produktionsanläggningar 

men deras produktion var lokaliserade i länder som klassificeras som “hög 

risk” av Buissness  ocial  omplance Initiative (B  I). B  I är en 

affärsdriven initiativ till för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i 

fabriker världen över. Lindex (2016) hade uppförandekod som ska följas. 

Samtidigt skrev företaget att det fanns en risk att leverantörerna åsidosätter 

uppförandekoden. För att motverka att leverantörerna åsidosätter 

uppförandekoden skrev Lindex (2016)  att företaget har nolltolerans mot 

åsidosättande av uppförandekoden och kontrakt utöver vad som har 

överenskommits med leverantörerna var inte tillåtet. Samtidigt skrev 

Lindex (2016) att närvaron i produktionsländerna var viktigt för att 

motverka dåliga arbetsförhållanden och bristande miljöarbete. I 

produktionen framhöll KappAhl (2016) att det var viktigt med bland annat 

bra leverantörsrelationer, goda arbetsvillkor och ett hållbart arbete.  

Företaget skrev att ett viktigt verktyg för detta arbete är uppförandekoden 

och etiska riktlinjer som har nolltolerans mot barnarbete både hos 

leverantörer och underleverantörer.  Bland annat presenterades det i 

hållbarhetsredovisningarna att fabriker i Indien och Kina hade stridit emot 
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KappAhls uppförandekod. Därefter hade KappAhl avbrutit samarbetet med 

dem (KappAhl 2016).  

  

Träning och utbildning ansågs vara en betydande väsentlighetsaspekt bland 

fyra konfektionsföretag (Bilaga 1, tabell 2). Lindex (2016) betonade i sin 

hållbarhetsredovisning träning och utbildning för jordbrukare, kvinnliga 

textilarbetare och arbetare. Detta för att de ska erhålla kunskap, utvecklas 

och förbättras. Andra aspekter inom subkategorin anställning togs upp, 

dock inte i samma utsträckning som de ovanstående. Relationer mellan 

anställda och ledning angavs av H & M (2016) och Lindex (2016) (Bilaga 

1, tabell 2). Likvärdig lön för kvinnor och män angavs av två företag 

(Mango 2015) och Lindex (2016) och anställning angavs av H& M (2016), 

Lindex (2016) och Mango (2015) (Bilaga 1, tabell 2). Aspekten 

klagomålsmekanism för ärenden rörande arbetsvillkor inkluderades enbart 

av Lindex (2016) (1, tabell 2).   

 

4.1.3.  Val av aspekter ur den sociala subkategorin mänskliga 

rättigheter av företagen inom konfektionsföretagen  

Betydande aspekter inom subkategorin mänskliga rättigheter var 

bedömning av mänskliga rättigheter hos leverantörer och icke- 

diskriminering (Bilaga 1, tabell 3). Uppföljning av bolagets uppförandekod 

var ett sätt för företagen att följa upp och säkerställa att leverantörer tog 

hänsyn till mänskliga rättigheter. Exempelvis Lindex (2016) och Ellos 

Group (2016) hade upprättat uppförandekod som leverantörerna ska följa 

för att bedöma om de mänskliga rättigheterna följdes. Aspekterna 

barnarbete togs upp bland fyra konfektionsföretag och tvångsarbete togs 

upp bland tre av konfektionsföretagen (Bilaga 1, tabell 3). För att 

säkerställa att barn- och tvångsarbete inte förekom framhöll företagen att de 

kontinuerligt följde upp så att leverantörerna följer uppförandekoden. 

Aspekten föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal inkluderades av tre av 

konfektionsföretagen (Bilaga 1, tabell 3). I leverantörskedjan ska de 

anställda bland annat få föreningsfrihet och kunna ansluta sig till 

fackföreningar (Ellos Group 2016). Även Lindex (2016) och H & M (2016) 

tog upp de anställdas frihet till att inträda i olika föreningar utan att det har 

negativa konsekvenser för de anställda. Icke-diskriminering var en 

väsentlighetsaspekt för alla företag inom konfektionsbranschen. Enbart 

Ellos Group (2016) exkluderades den aspekten (Bilaga 1, tabell 3). Mango 

(2015) skrev i sin hållbarhetsredovisning att ingen diskriminering får 
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förekomma och att lagstiftning och branschbestämmelserna avseende 

arbetade timmar skulle respekteras där tillverkare får varken skada eller 

missbruka de anställdas arbetsvillkor. Gina Tricot (2016) och H & M 

(2016) var två exempel på företagen inom konfektionsbranschen som såg 

till att alla medarbetare tog hänsyn till mänskliga rättigheter och behandlade 

varandra med respekt utan diskriminering eller trakasserier. 

Väsentlighetsaspekten bedömning inkluderades av Mango (2015), Lindex 

(2016) och Ellos Group (2015) (Bilaga 1, tabell 3). Investering och 

klagomålsmekanismer för ärenden rörande mänskliga rättigheter är 

aspekter som togs upp enbart en gång av konfektionsföretagen och 

väsentlighetsaspekterna säkerhetsrutiner och ursprungsbefolkningens 

rättigheter exkluderas (Bilaga 1, tabell 3). 

 

4.1.4. Val av aspekter ur den sociala subkategorin samhälle av 

företagen inom konfektionsbranschen 

Inom subkategorin samhälle var korruption den betydelsefulla 

väsentlighetsaspekten bland konfektionsföretagen (Bilaga 1, tabell 4). 

KappAhl (2016) framhöll att medarbetare blir informerade om de etiska 

riktlinjerna för att undvika korruption och intressekonflikter, samtidigt som 

medarbetarna erbjöds utbildning för att utveckla och förbättra kundmöte 

och hållbarhetsfrågor. Gina Tricot (2016) skrev att korruption motarbetas 

genom att ha ett korrekt och etiskt förhållningssätt gentemot intressenterna 

samt utbilda de anställda angående företagets policy och rutiner. Övriga 

aspekter togs inte upp i samma utsträckning som korruption. Aspekten 

allmän ordning togs upp av Lindex (2016) och H & M (2016) och 

konkurrenshämmande aktiviteter inkluderades av Lindex (2016) och Mango 

(2016) som en väsentlighetsaspekt (Bilaga 1, tabell 4). Lokala samhällen 

och bedömning av samhällspåverkan hos leverantörer tog enbart H & M 

(2016) upp. Aspekter såsom efterlevnad och klagomålsmekanismer för 

ärenden rörande samhällspåverkan exkluderades helt av 

konfektionsbranschen (Bilaga 1, tabell 4). 
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4.1.5.  Val av aspekter ur den sociala subkategorin produktansvar av 

företagen inom konfektionsbranschen 

Den mest betydelsefulla väsentlighetsaspekten inom subkategorin 

produktansvar var kundernas hälsa och säkerhet som framhölls av fem 

företag inom konfektionsbranschen (Bilaga 1, tabell 5). Mango (2015) 

skrev i sin hållbarhetsredovisning att kunderna vid köp erhöll 

kvalitetsprodukter som varken medförde risk för deras hälsa eller säkerhet. 

Märkning av produkt och tjänst inkluderades som en väsentlighetsaspekt av 

tre företag (Bilaga 1, tabell 5). Gina Tricot (2016) framhöll att deras 

produkter var märkta med information främst relaterad till vart produkten 

var tillverkade. H & M (2016) skrev att deras produkter var märkta med den 

information som lagen kräver men även frivillig information som 

exempelvis vårdinstruktioner förekom. Kundernas integritet, vilken H & M 

(2016) tog upp, innebar att den information som fanns om kunden rådde det 

datasekretess kring detta för att skydda kundens personliga integritet. De 

övriga aspekterna inkluderas inte i samma utsträckning, såsom aspekterna 

Marknadskommunikation inkluderades av Lindex (2016) och KappAhl 

(2016) och efterlevnad togs upp av H & M (2016) och Mango (2015) 

(Bilaga 1, tabell 5).  

 

4.2. Väsentlighetsanalys av företagen inom skogsbranschen  

Skogsbruksföretagen framhöll att deras väsentlighetsanalys var genomförd 

tillsammans med deras intressenter. Stora Enso (2016) framhöll att deras 

nyckelintressenters synpunkter låg till grund för väsentlighetsanalysen. 

BillerudKorsnäs (2016) skrev att intressenternas syn kring väsentlighet 

erhölls genom att intressenterna valde vilken av kategorierna ekonomi, 

miljö eller samhälle som var viktigast för dem att erhålla information om. 

Därefter fick intressenterna frågor kring aspekter och indikatorer. Sedan 

gjorde företaget ett urval där en identifiering och prioritering av de mest 

väsentliga aspekterna gjordes (BillerudKorsnäs 2016). Processen för att 

identifiera väsentlighetsaspekter började med en intressentdialog. Sveaskog 

(2016) framhöll att företaget fick genom intressentdialoger klarhet kring 

vad intressenterna prioriterade som en väsentlighetsaspekt därefter 

genomförde företaget en egen bedömning av väsentlighetsaspekterna. 

Öppen dialog med intressenterna samt surveyundersökningar var ett viktigt 

verktyg för att erhålla och ta hänsyn till intressenternas synpunkter (Stora 

Enso 2016; Södra 2016). Samtliga skogsföretag hade fokus på sina 
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nyckelintressenter. Gemensamma nyckelintressenter bland företagen var: 

medarbetare, kunder och leverantörer och investerare som angavs som 

nyckelintressenter av alla skogsföretag utom Stora Enso (2016). Däremot 

skrev Stora Enso att alla som har ett intresse i företaget ansågs vara en 

intressent (Stora Enso 2016). Skogsföretagen gjorde även en granskning av 

tidigare års väsentlighetsaspekter, bland annat skrev Stora Enso (2016) att 

en granskning av 2014-2016 väsentlighetsanalys har gjorts. 

4.2.1. Val av aspekter ur miljökategorin av företagen inom 

skogsbranschen  

Energi och utsläpp var betydande väsentlighetsaspekter för samtliga 

skogsföretag (Bilaga 2, tabell 1). Målet var att minska energiförbrukningen 

och öka användningen av förnybara energikällor. Bland annat framhöll 

SCA (2016) och Holmen (2016) att de satsade på vattenkraft som var en 

förnybar energikälla, detta för att reducera koldioxidutsläppen och minska 

användning av fossila bränslen. BillerudKorsnäs (2016) och Södra framhöll 

att de satsade på detta för att skapa ett hållbart och biobaserat samhälle. 

Samtliga företag presenterade hur de producerade energisnåla produkter 

som hade en liten växthuseffekt. Aspekten material fanns bland fyra 

skogsföretag (Bilaga 2, tabell 1). Exempelvis skriv BillerudKorsnäs (2016) 

att genom innovation hade företaget skapat materialet New Billerud Flute 

som användes till wellpappförpackningar vilket ersatte tungt trä- och 

plywood lådor och medför mindre utsläpp. SCA (2016) och Stora Enso 

redogjorde att fokus låg på att ersätta icke förnybara produkter genom att 

utveckla produkter som bestod av förnybart material såsom trä. Förnybart 

material reducerade koldioxidutsläppen och därmed en minskning av 

klimatpåverkan (Stora Enso 2016). Hållbart skogsbruk främjades genom att 

säkerställa att all fiber kommer från legala skogsavverkningar som bidrog 

till förnybart material (SCA 2016). Skogsföretagen hade i sina 

hållbarhetsredovisningar fokus på smartare transport som resulterade till 

mindre utsläpp, men transport som en aspekt var återkommande enbart 

bland tre skogsföretag (Bilaga 2, tabell 1). Till exempel skrev Stora Enso 

(2016) att transport av råvaror och slutprodukter var viktigt för dem. Under 

2016 hade en av företagets största leverantörer bytt till 50 procent förnybart 

bränsle. Södra (2016) framhöll att företaget använde fossila bränslen mest i 

transport, massabruken och i skogsbruket. För att minska fossila bränslen i 

massabruken framhöll Södra (2016) som mål att ersätta fossil olja mot bio 

olja och träpulver och målet med transporten var att öka lastbilarnas 

lastvolym, detta för att minska utsläpp.  
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Andra betydande väsentlighetsaspekter för skogsbranschen var biologisk 

mångfald, avlopp och avfall och bedömning av miljöpåverkan hos 

leverantörer (Bilaga 2, tabell 1). Holmen (2016) framhöll att företaget hade 

ett hållbart skogsbruk och aktiva planteringsoperationer, som bidrog till att 

skogen växer och behåller den biologiska mångfalden genom att olika arter 

kan leva kvar i det svenska skogslandskapet. SCA (2016) och Sveaskog 

(2016) skrev att de aktivt avsatte produktiv skogsmark för att bevara den 

biologiska mångfalden. Södra (2016) och Stora Enso (2016) presenterade i 

hållbarhetsredovisningen att de planterade nya träd efter avverkning, 

plantering bidrog till bättre naturvårds kvalité och växande skogsmark som 

behöll och utvecklade den biologiska mångfalden.  

  

För att säkerställa en ansvarsfull värdekedja, framhöll företagen att de har 

kontinuerlig koll på sina leverantörer så att dem följde leverantörskoder, 

vilka innehåller krav på affärsetik, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och 

miljö. Södra (2016) skrev att alla leverantörer och skogsägare erbjöds 

rådgivning och servicetjänster kring skogsskötsel och förvaltning främst för 

att skapa balans mellan produktionen och miljöhänsyn. Om avfall skrev 

exempelvis SCA (2016) att företaget arbetade produktivt för att minska 

avfall och främja resurseffektivitet genom att hitta alternativa lösningar för 

produktionsavfall. Skogsföretagen presterade material som kunde 

återanvändas och återvinnas. Exempelvis skrev Holmen (2016) och 

BillerudKorsnäs (2016) att de använde sig till största möjliga grad av fossila 

råvaror som kunde återvinnas, detta gjorde att största delen av företagens 

avfall utnyttjades eller återvanns som en ny energikälla.  

 

Vatten, produkter och tjänster och klagomålsmekanism för miljöärenden 

var betydande väsentlighetsaspekter bland fyra skogsföretag (Bilaga 2, 

tabell 1).  Vattenanvändning var en stor del av skogsbranschens 

verksamhet, företagen hade som mål att minska sin vattenförbrukning 

genom att återanvända vattnet som används i produktionsprocessen. Stora 

Enso (2016) skrev att 96 procent av vattnet som användes i 

produktionsprocessen renades för att återanvändas och därmed minska 

vattenförbrukningen. Södra (2016) presenterade att företaget har en effektiv 

vattenanvändning där avloppsvattnet rengörs i bolaget innan det släpps ut. 

Även SCA (2016) skrev i sin hållbarhetsredovisning att de arbetade 

kontinuerligt med vattenanvändning och vattenreningen så att 

avloppsvattnets kvalitet förbättrades genom en rensning av ämnen och sand 
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samt andra upplösta ämnen. För att skapa kundvärde fokuserade företagen 

på att tilldela kunderna information om sina produkter och tjänster. 

Exempelvis framhöll Holmen (2016), BillerudKorsnäs (2016) och SCA 

(2016) att de erbjuder sina kunder hållbara alternativ och försöker reducera 

den negativa miljöpåverkan som produkter och tjänster hade Vidare skrev 

dessa företag att inkomna klagomål och ärendena gällande miljö 

omhändertas och bearbetas. Företagen tog även hand om aspekten 

efterlevnad som återkom tre gånger av företagen (Bilaga 2, tabell 1), genom 

att ge en beskrivning om överträdelser av lagstiftningar och bestämmelser 

har skett i företaget. Detta kan läsas specifikt i BillerudKorsnäs (2016), 

Stora Enso (2016) och Holmens (2016) hållbarhetsredovisning. 

 

4.2.2.  Val av aspekter ur den sociala subkategorin arbetsförhållande 

av företagen inom skogsbranschen  

Under subkategorin arbetsförhållande var aspekterna: hälsa och säkerhet i 

arbete, mångfald och jämställdhet och bedömning av arbetsvillkor hos 

leverantörer de mest betydelsefulla väsentlighetsaspekter hos samtliga 

skogsbruksföretag (bilaga 2, tabell 2). För att främja säkerhet på 

arbetsplatsen hade skogsföretagen som mål att inga arbetsskador skulle 

förekomma. Exempelvis SCA (2016) och BillerudKorsnäs (2016) skrev att 

medarbetarnas hälsa- och säkerhet och arbetsmiljö prioriterades, för att 

förebygga arbetsplatsolyckor framhöll de sin nollvision att inga 

arbetsolyckor inte ska existera. Ett annat exempel var Holmen (2016) som 

hade som mål att vara en skadefri och säker arbetsplats, som kontinuerlig 

tog tillsyn till företagets säkerhet och erbjöd arbetsmiljöutbildning för 

nyanställda i produktionsanläggningarna för att minska skaderisken. Om 

mångfald och jämställdhet skrev exempelvis Stora Ensos (2016) och 

Sveaskog (2016) att de hade medarbetare från olika kulturer och länder, på 

detta sätt främjade dem mångfald som i sin tur bidrog till innovation och ett 

jämställt samhälle. Holmen (2016) skrev att skogsbranschen var en 

mansdominerad bransch men att företaget arbetade för att skapa balans 

mellan könen och prioriterade jämställdhet och mångfald. Även 

BillerudKorsnäs (2016) och Södra (2016) skrev att mångfald och balans 

mellan könen var värdefullt då det kunde bidra till en lönsam, innovativ och 

effektiv organisation. När företagen skrev om kön kopplades den till 

aspekten anställning och likvärdig lön för män och kvinnor, som återfanns 

hos tre företag (Bilaga 2, tabell 2). Exempelvis SCA (2016) framställde sig 

själv som en arbetsgivare som stödde och vill ha en företagskultur där en 
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blandning mellan kön, etnicitet, personligheter, erfarenheter och kunskaper 

fanns. Vidare framhöll dem att deras utveckling har gått i rätt riktning 

samtidigt som det var en utmaning, exempelvis hade företagets kvinnliga 

chefer ökat med omkring 70 procent sedan år 2007 (SCA 2016). För att 

säkerställa att säkerhet, mångfald och jämställdhet fanns längst värdekedja 

skrev skogsföretagen att kontinuerlig granskning av leverantörer och 

anställda gjordes, detta för att garantera att företagets uppförandekod 

efterlevdes. Södra (2016) skrev att företaget gjorde ansvarsfulla affärer och 

skapade en värdefull värdekedja med hjälp av uppförande och 

leverantörskoden. Leverantörerna som företaget ingick avtal med 

omfattades av leverantörskoden där det bland annat finns krav på 

arbetsvillkor. 

Träning och utbildning angavs som en väsentlighetsaspekt hos samtliga 

företag enbart Södra (2016) exkluderade de (Bilaga 2, tabell 2). I 

hållbarhetsredovisningarna hade skogsföretagen fokus på att utbilda 

anställda och leverantörer för att uppnå målet med en säker och ansvarsfull 

arbetsplats. Exempelvis skrev BillerudKorsnäs (2016) att företaget arbetade 

för ett hållbart skogsbruk genom att erbjuda kontinuerlig utbildning detta 

för att skogsområden som hade viktiga naturvärden ska undantas från 

avverkning och öka medarbetarnas medvetenhet om hållbart företagande. 

Aspekten klagomålsmekanismer för ärenden rörande arbetsvillkor var 

återkommande bland fyra av skogsföretagen (Bilaga 2, tabell 2). 

Skogsföretagen fokuserade på att utveckla företagets arbetsvillkor genom 

att ta hänsyn till inkomna klagomål. Exempelvis Stora Enso (2016) 

framhöll att företaget uppmuntrar anställda att rapportera om händelser som 

har inneburit en överträdelse av företagets uppförandekod eller varit 

oetiska. Holmen skrev att under 2016 hade det inte kommit in några 

klagomål rörande arbetsvillkor och avvikelser kring uppförandekoden 

(Holmen 2016). Minst förekommande aspekten var relationer mellan 

anställda och ledning som Stora Enso (2016) och SCA (2016) inkluderade 

(Bilaga 2, tabell 2).  Exempelvis skrev Stora Enso (2016) att företaget ville 

inkludera intressenterna i processen vid organisatoriska förändringar.  

 

4.2.3. Val av aspekter ur den sociala subkategorin mänskliga 

rättigheter av företagen inom skogsbranschen 

Icke- diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, barnarbete, 

tvångsarbete, bedömning av mänskliga rättigheter hos leverantörer, 
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klagomålsmekanismer för ärenden rörande mänskliga rättigheter var de 

mest betydelsefulla aspekterna inom subkategorin mänskliga rättigheter 

(Bilaga 2, tabell 3). Mänskliga rättigheter var en viktig del av 

skogsbranschens hållbarhetsredovisning, för att säkerställa att de mänskliga 

rättigheterna respekterades genom hela värdekedjan framhöll exempelvis 

SCA (2016) att de arbetade kontinuerligt med att förstå och hantera 

potentiella risker gentemot mänskliga rättigheter. För skogsföretagen var 

uppförandekoden viktig eftersom den säkerställde att de mänskliga 

rättigheterna följdes i hela värdekedjan. Sveaskog (2016) skrev att genom 

uppförandekoden tydliggjordes företagets riktlinjer, där uppförandekoden 

vägledde de anställda och tydliggjorde vilka förväntningar verksamheten 

hade på dem. Stora Enso (2016) och Södra (2016) skrev att ett viktigt steg 

för hållbarhet och ett etiskt beteende var att leverantörerna och 

medarbetarna följde företagets uppförandekod för att skapa en trygg 

arbetsplats med stimulerande arbetsförhållanden. Företagen säkerställde att 

mänskliga rättigheter respekterades i verksamheten också genom att beakta 

att ingen barn- och tvångsarbete eller diskriminering förekom. Stora Enso 

(2016) skrev att medarbetarna utbildades om diskriminering och 

trakasserier för att de ska vara medvetna om vilka etiska regler som 

företaget hade. Vidare framhöll dem att företaget inte hade fått in några 

klagomål gällande barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering. Angående 

föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal skrev exempelvis SCA (2016) att 

om det äventyrades tog företaget till åtgärder för att rätta till situationen. 

Aspekterna investering och ursprungsbefolkningens rättigheter angavs som 

väsentlighetsaspekter av två företag och minst förekommande aspekten är 

säkerhetsrutiner och bedömning som enbart Stora Enso (2016) tog upp 

(Bilaga 2, tabell 3).  

 

4.2.4.  Val av aspekter ur den sociala subkategorin samhälle av 

företagen inom skogsbranschen  

Motverka korruption, konkurrenshämmande aktiviteter, bedömning av 

samhällspåverkan hos leverantörer och klagomålsmekanismer för ärenden 

rörande samhällspåverkan var mest betydelsefulla aspekter inom 

subkategorin samhälle (Bilaga 2, tabell 4). För skogsföretagen var en 

hållbar värdekedja viktig. Vidare framhöll dem att leverantörerna borde 

arbeta i enlighet med företagets regler och uppförandekod. Bland annat 

Stora Enso (2016) nämnde att det är viktigt att leverantörerna reducerade 
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sin negativa miljöpåverkan och sociala påverkan och att Stora Enso vidtar 

åtgärder för att hjälpa till med arbetet. Om aspekten korruption skrev 

exempelvis Stora Enso (2016) att företaget är etablerad i länder med bra 

affärsmöjligheter samtidigt som det fanns risk för korruption på vissa 

marknader. Vidare framhöll Stora Enso att de deltog i nätverksinsatser för 

att motverka korruption. BillerudKorsnäs (2016) skrev att företaget har 

nolltolerans mot korruption och konkurrenshämmande aktiviteter, bland 

annat fick medarbetarna webbaserad utbildning för att öka deras 

riskmedvetenhet. Rörande klagomålsmekanismer förhöll företagen på 

liknande sätt, där de tog hänsyn till klagomål från allmänheten. Exempelvis 

skrev Holmen (2016) att inkomna klagomål granskades genom 

granskningsmekanismer. Efterlevnad återkom hos Billerudkorsnäs (2016), 

Holmen (2016) och Stora Enso (2016) (Bilaga 2, tabell 4). Exempelvis 

skrev Holmen (2016) att det fanns lagar och regler som företaget skulle 

följa och bedriva sin verksamhet efter. Aspekterna lokala samhällen samt 

allmän ordning angav enbart Stora Enso (2016) som en väsentlighetsapekt. 

 

4.2.5.  Val av aspekter ur den sociala subkategorin produktansvar av 

företagen inom skogsbranschen  

Mest betydelsefulla aspekten var märkning av produkt och tjänst som var 

återkommande hos samtliga företag utom Holmen (Bilaga 2, tabell 5). För 

SCA (2016) var denna aspekt kopplad till produktsäkerhet och 

konsumentnöjdhet, där information om produkten och tjänsten skulle 

framgå. Ett annat exempel var Södra (2016) som uppgav att de gav ut 

information om att deras produkter var märkta och godkända, om det skulle 

upptäckas att det var något fel på varan fanns det information om hur den 

återkallas. Kundernas hälsa och säkerhet tog hälften av skogsföretagen upp 

som en väsentlighetsaspekt (Bilaga 2, tabell 5). För SCA (2016) handlade 

denna aspekt om produktsäkerhet, vilken påverkan en produkt eller tjänst 

hade på kundernas hälsa och säkerhet. Viktiga frågor för Södra (2016) var 

att deras produkter skulle vara säkra och av kvalitet till ett bra pris. 

Kundernas integritet samt efterlevnad togs upp som en väsentlighetsaspekt 

av Billerudkorsnäs (2016) och Stora Enso (2016) (Bilaga 2, tabell 5).  

BillerudKorsnäs (2016) skrev att företaget inte har fått in klagomål rörande 

kundens integritet och Stora Enso (2016) framhöll att integritet var en viktig 

fråga på grund av digitalisering, vidare skrev dem att företaget följde EU:s 

lagkrav på hur personuppgifter skulle hanteras. Angående efterlevnad skrev 

Stora Enso (2016) att företaget följde de regler som fanns angående hur de 



42 

ska hantera produkter och tjänster, under 2016 fanns det ingen avvikelse 

från överensstämmelsen. Enbart aspekten marknadskommunikation uteslöts 

av skogsbranschen (Bilaga 2, tabell 5).   
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5. Analys 

Analysavsnittet innefattar en tolkning av empiri som kopplas till den teoretiska 

referensramen. Vidare kommer det föras en jämförelse mellan de likheter och 

skillnader som finns mellan branscherna. I detta avsnitt benämns, företagen i 

konfektionsbranschen och företagen i skogsbranschen, istället för konfektion-och 

skogsbranschen, detta för att tydliggöra att det är de valda företagens val utifrån 

respektive bransch och inte generellt vad som gäller för branscherna. 

 

5.1. Samhällets förväntningar och intressenternas inflytande 

Samtliga granskade hållbarhetsredovisningar oavsett branschtillhörighet 

hade intressenterna i fokus, där intressenterna hade en viktig roll och deras 

synpunkter inkluderades av alla företag. En tänkbar förklaring till detta kan 

vara GRI G4 (2013) som framhöll att intressenternas åsikter ska medräknas 

i väsentlighetsanalysen. Fyrastegsprocessen som är beskriven i GRI (G4) 

har ett tydligt fokus på intressenterna. I identifieringssteget ska aspekter 

som har inflytande på intressenternas bedömningar och beslut identifieras, i 

porteringssteget är fokus på val av aspekter som påverkar intressenterna 

mest, och i översynsteget tar företagen hänsyn till intressenternas feedback. 

 

Vår empiri visade att de aspekter som företagen inom konfektion- och 

skogsbranschen valde att inkludera i sin hållbarhetsredovisning varierade. 

Intressent- och legitimitetsteorin kan vara två möjliga förklaringar till varför 

företag valde att fokusera på olika aspekter. Intressentteorins grundtanke 

om att ett företag har ansvarsskyldighet och ska behandla alla intressenter 

lika oavsett makt är inte en självklarhet längre (Hendry 2001). Intressenter 

kan variera från ett företag till ett annat och kan vara antingen primära och 

sekundära intressenter (Clarkson 1995). Vilchez et al. (2017) skriver att 

anledningen till att företagen offentliggör icke-finansiell information är för 

att tillfredsställa intressenternas behov. Intressenterna påverkar vad 

företagen väljer att ta upp, vilket speglar de granskande 

hållbarhetsredovisningarna. Inom båda branscherna hade företagen mer 

dialog, samarbete och engagemang med sina nyckelintressenter. Clarkson 

(1995) stödjer detta, att primära intressenterna har mer kontakt med 

företagen. I de granskade hållbarhetsredovisningarna presenterade företagen 

sina intressenter med fokus på nyckelintressenter. Vår empiri visade att 

branscherna hade gemensamma nyckelintressenter exempelvis: kunder, 
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medarbetare, leverantörer och samhälle. Det fanns även olikheter mellan val 

av nyckelintressenter exempelvis var investerare en viktig intressent för 

skogsbranschen men enbart H & M (2016) inom konfektionsbranschen tog 

upp investerare som en nyckelintressent. Däremot framhöll företagen inom 

konfektionsbranschen studenter som en nyckelintressent men studenter 

exkluderades av skogsbranschen. Att branscherna prioriterade olika 

nyckelintressenter är en rimlig förklaring till att branscherna fokuserade och 

valde de aspekter som berör företagets nyckelintressenter. Detta är i 

enlighet med vad Tashman och Raelin (2013) och Sener et al (2016) som 

hävdade att primära intressenternas förväntningar identifieras och 

tillfredsställs först eftersom de har störst påverkan på företaget. 

 

Legitimitetsteorin kan vara en annan möjlig förklaring till att vår empiri 

visade att det finns skillnader och likheter mellan branschernas val av 

väsentlighetsasekter. Cornier och Magninan (2015) skriver att företag 

offentliggör icke-finansiell information för att uppfattas som legitima av 

intressenterna. Att branschens intressenter växlar som redogjorts för ovan 

och att intressenternas och samhällets förväntningar varieras som Mäkela 

och Näsi (2010) skriver kan vara en möjlig förklaring till att branscherna 

valde olika aspekter att inkludera i hållbarhetsredovisningarna. Detta 

eftersom företagen vill uppfylla samhällets och intressenternas krav och 

därmed erhålla legitimitet, som är i enighet med Mäkela och Näsi (2010).  

 

5.2. Branschernas val av väsentlighetsaspekter utifrån 

miljökategorin 

Både likheter och skillnader finns i branschernas val av aspekter (Roca & 

Searcy 2012; Man et al. 2014), detta visade även vår studie. Nedan följer en 

redogörelse av företagen inom konfektion- och skogsbranschens val av 

väsentlighetsaspekter, därmed de aspekter som de ansåg var betydelsefulla 

att inkludera i hållbarhetsredovisningarna utifrån GRI G4 (2013). 

Aspekterna material, energi, utsläpp, avlopp och avfall och bedömning av 

miljöpåverkan hos leverantörer var betydelsefulla väsentlighetsaspekter för 

företagen inom båda branscherna (Figur 1). Trots att företagen inom båda 

branscherna ansåg att ovanstående aspekter var betydelsefulla visade vår 

empiri att dessa aspekter togs upp på olika sätt. Till exempel framställdes 

aspekten utsläpp av företagen inom konfektionsbranschen främst kopplad 

till hur företagen kunde bidra till utsläppsminskning bland annat genom 

smartare transport. Av företagen inom skogsbranschen presenterades 
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utsläpp främst i relation till hur förnybart material kan reducera utsläpp. Ett 

annat exempel var energi som av konfektionsföretagen främst var kopplad 

till energibesparing i produktion, anläggning och butik. För skogsföretagen 

var det viktigt med hållbara energikällor såsom vind och vattenkraft 

samtidigt att material som används var återvinningsbar för att kunna 

använda som en ny energikälla. En möjlig förklaring till att de 

betydelsefulla aspekterna togs upp på olika sätt kan förklaras med hjälp av 

GRI G4 (2013), som i sin rekommendation kring väsentlighetsanalysen 

framhåller att företag bör redovisa det som är relevant utifrån företagets 

aktuella miljö och sociala effekt. GRI:s studie (2016) visar att 

rekommendationen har resulterat i att företag väljer olika aspekter beroende 

på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka intressenter de har. 

Detta stödjer även vår studie där typen av verksamhet som branscherna 

bedriver och variationen av intressenter har påverkat val av aspekter, som 

redogjorts för ovan.  

 

Vår studie visade att största skillnaden mellan konfektion- och 

skogsföretagens val av miljöaspekter var att skogsföretagen tog upp alla 

miljöaspekter minst en gång i jämförelse till företagen inom 

konfektionsbranschen. Aspekterna biologisk mångfald, övergripande och 

klagomålsmekanismer för miljöärenden exkluderades helt av företagen 

inom konfektionsbranschen. GRI:s (G4) valfrihet kring 

väsentlighetsaspekter kan vara en möjlig förklaring till att redovisning av 

aspekter skiljde sig åt mellan branscherna. Exempelvis framhöll Sveaskog 

(2016) att biologisk mångfald var en väsentlig aspekt för dem eftersom 

deras avverkningar hade en påverkan på skogsarter, men aspekten 

exkluderades av konfektionsföretagen. Roca och Searcys studie (2012) 

visade att aspekter såsom biologisk mångfald inte är vanligt förekommande 

för företag att hållbarhetsredovisa om oberoende av branschtillhörighet, 

vilket i vår studie överensstämde med konfektionsföretagen men inte 

skogsföretagen. Studien visade att företagen inom skogsbranschen tog upp 

fler miljöaspekter vilket överensstämmer med Mann et al (2014), som i sin 

studie visar att branscher som har större miljöpåverkan som exempelvis 

skogsbranschen kan inkludera mer miljöaspekter i sin 

hållbarhetsredovisning i jämförelse till andra branscher.  
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Figur 1. Branschernas väsentlighetsaspekter utifrån miljökategorin. 

  

5.3. Branschernas val av väsentlighetsaspekter utifrån den 

socialkategorin 

Som inom miljökategorin visade studien att det fanns både likheter och 

skillnader mellan branschernas val av aspekter även i den sociala kategorin. 

Att det finns likheter och skillnader mellan val av aspekter är i enighet med 

studierna som Roca och Searcy (2012) och Man et al. (2014) genomförde. 

Utifrån granskningarna av företagens hållbarhetsredovisningar har 

nedanstående likheter och skillnader mellan företagen inom konfektion-och 

skogsbranschens val av väsentlighetsaspekter utifrån GRI G4 (2013) 

observerats i studien.  

  

I subkategorin arbetsförhållanden var aspekten mångfald och jämställdhet 

återkommande hos samtliga företag inom båda branscherna (Figur 2). Det 

var viktigt för företagen att skapa en arbetsplats där olika kompetenser, 

ålder, kön, religion och nationaliteter fanns representerade. Andra 

betydelsefulla aspekter var hälsa och säkerhet samt bedömning av 

arbetsvillkor hos leverantörer som samtliga skogsföretag och fyra 

konfektionsföretag tog upp som en väsentlighetsaspekt (se figur 2). I 

skogsföretagens hållbarhetsredovisningar var hälsa och säkerhet en relevant 

aspekt, detta kan kopplas till att företagen i hållbarhetsredovisningarna 

beskrev att de kan ha en riskfylld arbetsmiljö. Exempelvis skrev Holmen 

(2016) att företaget erbjuder arbetsmiljöutbildning för nyanställda i 
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produktionsanläggningarna för att minska skaderisken. Aspekten 

bedömning av arbetsvillkor hos leverantörer togs upp av fler skogsföretag. 

Under granskningen av hållbarhetsredovisningarna kunde vi dock utläsa att 

konfektionsbranschen hade mer fokus på sina leverantörer. Eftersom 

konfektionsbranschens största problem låg hos leverantörerna, som de 

framhöll. Största skillnaden var att aspekten klagomålsmekanism för 

ärenden rörande arbetsvillkor var betydelsefull bland fyra skogsföretag 

men enbart Lindex har beaktat den som väsentlig av konfektionsföretagen 

(Figur 2). 

 

 

  
Figur 2. Branschernas väsentlighetsaspekter utifrån subkategorin 

arbetsförhållande. 

  

Inom subkategorin mänskliga rättigheter var aspekterna icke-

diskriminering, barnarbete och bedömning av mänskliga rättigheter hos 

leverantörerna betydelsefulla aspekter av samtliga företag inom båda 

branscherna (Figur 3). Studien visade att detta var främst kopplad till de 

problem och risker som fanns i produktionsprocessen. Aspekterna 

föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, tvångsarbete och 

klagomålsmekanismer för ärenden rörande mänskliga rättigheter var 

vanligare hos skogsföretagen (Figur 3). Största skillnaden var att aspekterna 

säkerhetsrutiner och ursprungsbefolkningens rättigheter exkluderas av 

konfektionsbranschen (Figur 3).  
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Figur 3. Branschernas väsentlighetsaspekter utifrån subkategorin mänskliga 

rättigheter.  

 

Inom subkategorin samhälle var aspekten motverka korruption vanligast för 

företagen inom båda branscherna (Figur 4). I hållbarhetsredovisningarna 

framgick att korruption motarbetas genom att medarbetarna utbildas och 

informeras om företagets uppförandekod, etiska riktlinjer samt policyer. 

Konfektionsföretagen tog upp att korruption var en utmaning för vissa 

marknader som de är närvarande i. Aspekterna konkurrenshämmande 

aktiviteter, bedömning av samhällspåverkan hos leverantörerna och 

klagomålsmekanismer för ärenden rörande samhällspåverkan var mer 

förekommande bland skogsbranschen (Figur 4). Största skillnaden var att 

aspekterna efterlevnad och klagomålsmekanismer för ärenden rörande 

samhällspåverkan exkluderades av konfektionsbranschen (Figur 4). 
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 Figur 4.  Branschernas väsentlighetsaspekter utifrån subkategorin samhälle.  

 

Inom subkategorin produktansvar var kundernas hälsa och säkerhet 

viktigast för företagen inom konfektionsbranschen, genom värdekedjan var 

hälsa och säkerhet i fokus främst i produktionen och hos leverantörerna 

eftersom största riskerna fanns där. För skogsbranschen var märkning av 

produkt och tjänst vanligast (Figur 5), detta för att informera användaren 

om att produktens tillverkning är hållbar och hur produkten används. 

Aspekten marknadskommunikation som handlar om att reklam, sponsring 

och marknadsföring ska ske inom lagens gränser fanns angiven av 

företagen inom konfektionsbranschen men inte alls av företagen inom 

skogsbranschen.  

 

Som redogjorts för inom samtliga subkategorier var vissa aspekter 

betydelsefulla och gemensamma för båda branscherna medan andra 

aspekter förekom enbart hos ena branschen. Detta kan dels förklaras utifrån 

GRI:s (2013) valfrihet, kring val av väsentlighetsaspekter. Men även GRI:s 

(2013) rekommendation att företag bör välja aspekter som är aktuella 

utifrån verksamhetens sociala och miljö påverkan, GRI:s studie (2016) visar 

att denna rekommendation har resulterat i att företag väljer olika aspekter 

utifrån dess intressenter och typ av verksamhet som bedrivs.   
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 Figur 5. Branschernas Väsentlighetsaspekter utifrån subkategorin 

produktansvar. 

 

Företagens val av väsentlighetsaspekter som beskrivits ovan visar att 

företagen inom skogsbranschen inkluderade mer aspekter inom den sociala 

kategorin, enbart aspekten marknadskommunikation inom subkategorin 

produktansvar har exkluderats. I jämförelse till företagen inom 

konfektionsbranschen där aspekter inom subkategorin arbetsförhållanden, 

mänskliga rättigheter och samhälle har exkluderats. En möjlig förklaring till 

detta resultat är Roca och Searcys studie (2012) som visar att branscher som 

har större miljöpåverkan också kan offentliggöra mer information om deras 

sociala påverkan. Som redogjorts för i miljökategorin täcker 

skogsbranschen alla aspekter minst en gång och därmed visade studien att 

företagen inom skogsbranschen även redovisade fler aspekter inom den 

sociala kategorin. Även om konfektionsbranschen exkluderade fler aspekter 

inom den sociala kategorin framhöll företagen mer aspekter i den sociala 

kategorin i jämförelse till miljökategorin, vilket även visas i figurerna (figur 

1-5). Enligt (Mann et al. 2014) kan en möjlig förklaring till att företagen 

inom konfektionsbranschen fokuserar mer på sociala aspekter i sin 

hållbarhetsredovisning vara att de har mindre miljöpåverkan i jämförelse till 

den sociala påverkan. Studien visade bland annat att mänskliga rättigheter 

och anställningsförhållanden var viktigt att rapportera om inom 

konfektionsbranschen. En anledning till detta kan vara att överträdelser av 

exempelvis anställdas rättigheter är mer förekommande såsom Mann et al. 

(2014) skriver. 
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6. Slutsats 

I slutsatsavsnittet presenteras de viktigaste slutsatserna, studiens begränsning, det 

som kunde förbättras och förslag på försatt forskning. 

Syftet med denna studie var att öka förståelse för väsenlighetsaspekter som 

offentliggörs i företagens hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s (G4) 

riktlinjer. För att uppnå studiens syfte har studien konkretiserats genom två 

forskningsfrågor, dessa kommer presenteras och besvaras nedan med hjälp 

av den teoretiska referensramen och empiri. Studiens forskningsfrågor var: 

vilka väsentlighetsaspekter anser företag vara betydelsefulla för att 

inkludera i sin hållbarhetsredovisning? Och vilka likheter och/eller 

skillnader finns det mellan företagens val av väsentlighetsaspekter?  

I och med att hållbarhetsredovisning har blivit en global trend som 

företagen upprättar för att tillfredsställa samhällets och intressenternas 

behov, var det viktigt att inkludera intressenterna vid identifiering av 

väsentlighetsaspekter genom en väsentlighetsanalys. Detta 

intressentperspektiv var gemensamt för samtliga företag inom båda 

branscherna. Samtliga företag presenterade sina intressenter i allmänhet 

med fokus på sina nyckelintressenter. Gemensamma intressenter för 

konfektion- och skogsbranschen var: kunder, medarbetare, leverantörer och 

samhället. Investerare var en viktig intressent för företagen inom 

skogsbranschen men inkluderades enbart av ett företag inom 

konfektionsbranschen. Däremot var studenter en viktig intressent för 

företagen inom konfektionsbranschen men inte för skogsföretagen. Att 

företagen har olika intressenter kan vara en möjlig förklaring till att det 

fanns skillnader och likheter mellan de valda aspekterna. Vid granskningen 

av hållbarhetsredovisningarna kunde det utläsas att företagen inom båda 

branscherna hade krav och förväntningar på sig från samhället och olika 

intressenter. Företagen inom båda branscherna försökte arbeta med att 

bemöta dessa förväntningar och krav för att erhålla legitimitet.  

Empirin visade att de aspekter som företagen inom respektive bransch anser 

vara betydelsefulla oftast var de aspekter som var återkommande mellan 

branscherna. Sedan fanns det vissa skillnader där aspekten inkluderades 

enbart av företagen inom en bransch. Inom miljökategorin fanns det både 

likheter och skillnader i företagens val av aspekter, nedan följer en 

beskrivning av dessa. De aspekter som var betydelsefulla och gemensamma 
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för samtliga företag oberoende av branschtillhörighet var; material, energi, 

utsläpp, avlopp och avfall och bedömning av miljöpåverkan hos 

leverantörer. Samtliga företag framhöll att fokus ligger kring dessa aspekter 

för att företagen vill minska sin miljöpåverkan. Utöver de gemensamma 

aspekterna var en skillnad att: vatten, biologisk mångfald, produkter och 

tjänster och klagomålsmekanismer för miljöärenden var också 

betydelsefulla för företagen inom skogsbranschen. Av dessa exkluderades 

biologisk mångfald och klagomålsmekanismer för miljöärenden av 

företagen inom konfektionsbranschen. Empirin visade att största skillnaden 

mellan konfektion- och skogsföretagens val av miljöaspekter var att 

skogsföretagen täckte alla miljöaspekter minst en gång i jämförelse till 

konfektionsföretagen. En möjlig förklaring till detta kan vara att 

skogsbranschen hade större miljöpåverkan, främst på grund av typen av 

verksamhet som de bedriver.  

Även inom den sociala kategorin fanns det både likheter och skillnader 

mellan företagens val av väsentlighetsaspekter. Aspekterna: mångfald och 

jämställdhet, hälsa och säkerhet, bedömning av arbetsvillkor hos 

leverantörer, motverka korruption, icke-diskriminering, barnarbete och 

bedömning av mänskliga rättigheter hos leverantörerna var betydelsefulla 

och gemensamma aspekter för samtliga företag oberoende av bransch. 

Utöver dessa aspekter var en skillnad att aspekterna: klagomålsmekanismer 

för ärenden rörande arbetsvillkor, klagomålsmekanismer för ärenden 

rörande samhällspåverkan, tvångsarbete, föreningsfrihet och rätt till 

kollektivavtal, klagomålsmekanismer för ärenden rörande mänskliga 

rättigheter, konkurrenshämmande aktiviteter, bedömning av arbetsvillkor 

hos leverantörer och märkning av produkter och tjänst betydelsefulla för 

skogsbranschen. Av dessa aspekter har: säkerhetsrutiner, 

ursprungsbefolkningens rättigheter, efterlevnad och klagomålsmekanismer 

för ärenden rörande samhällspåverkan exkluderats helt av företagen inom 

konfektionsbranschen. Skillnaderna var att det enbart är inom den 

socialkategorin som skogsbranschen exkluderade en aspekt, vilket var 

marknadskommunikation samt att aspekten kundernas hälsa och säkerhet 

var mer betydelsefull för företagen inom konfektionsbranschen. En annan 

skillnad var att aspekterna inom den socialkategorin täcktes mer av 

företagen inom skogsbranschen, detta kan förklaras med att företagen som 

har större miljöpåverkan också kan täcka fler sociala aspekter. Trots att 

företagen inom skogsbranschen täckte fler aspekter inom båda kategorierna 
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noterades det vid granskningen av hållbarhetsredovisningarna att 

konfektionsbranschen offentliggör mer information om verksamhetens 

socialpåverkan. En förklaring till detta kan vara att konfektionsbranschen 

har större socialpåverkan, främst eftersom deras produktioner fanns i 

högrisks länder. 

 

6.1. Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

En begränsning med denna studie har varit att företagens ägartyp, storlek 

och nettoomsättning har inte beaktats, som kan ha en inverkan på 

företagens val av väsentlighetsaspekter. Exempelvis kan det observeras i 

studien att när en aspekt valdes minst en gång var den aspekten ofta 

inkluderad av de större företagen såsom H & M inom konfektionsbranschen 

och Stora Enso inom skogsbranschen. Att en innehållsanalys har legat till 

grund för datainsamlingen har medfört vissa begränsningar. Exempelvis 

kan det finnas en risk för subjektivitet från författarnas sida då författarna 

har tolkat och analyserat data. En annan begränsning har varit att lite 

motivering har erhållits från företagen kring varför vissa aspekter anses 

vara betydelsefulla och andra exkluderats. Därmed är ett förslag till vidare 

forskning att genomföra intervjuer tillsammans med en innehållsanalys för 

att kunna få djupare förståelse och mer motivering till varför vissa aspekter 

är mer betydelsefulla och vissa aspekter exkluderades. Ett annat förslag på 

vidare forskning är att en kvantitativ studie kan genomföras genom att 

omfatta fler företag inom respektive bransch för att kunna generalisera 

resultatet till en större grupp.  

Genom att undersöka vilka väsentlighetsaspekter som företagen redovisar 

kan studien bidra till ökad förståelse för väsenlighetsaspekter som 

offentliggörs i företagens hållbarhetsredovisningar. Denna information kan 

vara värdefull för olika intressenter framför allt investerare då den visar var 

företag är villiga att investera gällande hållbarhetsfrågor. En praktisk 

rekommendation utifrån studiens resultat är att konfektionsföretagen bör 

vara mer transparenta och inkludera fler väsentlighetsaspkter i sin 

hållbarhetsredovisning. En annan rekommendation för båda branscherna är 

hålla sig uppdaterade om vilka samhällskrav och förväntningar från 

intressenter som finns eftersom samhället är i ständigt förändring.  
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Bilaga 1: Konfektionsbranschens val av 
väsentlighetsaspekter inom den miljökategorin och 
socialkategorin 

Aspekter     Återkommande      Av företagen 

Material 4 Lindex, H & M, KappAhl, 

Ellos Group. 

Energi 4 Lindex, H & M, Gina 

Tricot, Ellos Group. 

Vatten 2 Lindex, H & M, 

Biologisk mångfald - - 

Utsläpp 6 Lindex, H & M, KappAhl, 

Mango, Gina Tricot, Ellos 

Group. 

Avlopp och avfall 5 Lindex, H & M, KappAhl, 

Mango, Ellos Group. 

Produkt och tjänster 2 Lindex, KappAhl. 

Efterlevnad 3 Lindex, H & M, Mango. 

Transport 2 Gina Tricot, Ellos Group. 

Övergripande - - 

Bedömning av 

miljöpåverkan hos 

leverantörer 

4 Lindex, H & M, KappAhl, 

Gina Tricot. 

Klagomålsmekanism för 

miljöärenden 

- - 

Tabell 1. Konfektionsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom den 

miljökategorin 

 

Aspekter     Återkommande      Av företagen 

Anställning 3 Lindex, H & M, Mango. 

Relationer mellan 

anställda och ledning 

2 Lindex, H & M. 

Hälsa och säkerhet i 

arbetet 

4 Lindex, H & M, Mango, 

Gina Tricot. 

Träning och utbildning 4 Lindex, H & M, Mango, 

Ellos Group. 

Mångfald och 

jämställdhet 

6 Lindex, H & M, 

KappAhl, Mango, Gina 
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Tricot, Ellos Group.  

Likvärdig lön för 

kvinnor och män 

2 Lindex, Mango. 

Bedömning av 

arbetsvillkor hos 

leverantörer 

4 Lindex, KappAhl, Mango, 

Ellos Group.  

Klagomålsmekanism för 

ärenden rörande 

arbetsvillkor 

1 Lindex. 

Tabell 2. Konfektionsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom 

subkategorin arbetsförhållanden. 

 

Aspekter     Återkommande      Av företagen 

Investering 1 KappAhl. 

Icke-diskriminering 5 Lindex, H & M, KappAhl, 

Mango, Gina Tricot. 

Föreningsfrihet och rätt 

till kollektivavtal 

3 Lindex, H & M, Ellos 

Group. 

Barnarbete 4 H & M, KappAhl, Mango, 

Ellos Group. 

Tvångsarbete 3 H & M, Mango, Ellos 

Group. 

Säkerhetsrutiner - - 

Ursprungligbefolkningens 

rättigheter 

- - 

Bedömning 3 Lindex, Mango, Ellos 

Group. 

Bedömning av mänskliga 

rättigheter hos 

leverantörer 

5 Lindex, KappAhl, Mango, 

Gina Tricot, Ellos Group. 

Klagomålsmekanismer 

för ärenden rörande 

mänskliga rättigheter 

1 Lindex. 

Tabell 3. Konfektionsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom 

subkategorin mänskliga rättigheter. 

 

Aspekter       Återkommande      Av företagen 

Lokala samhällen 1 H & M. 
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Motverka korruption 4 Lindex, KappAhl, 

Mango, Gina Tricot. 

Allmän ordning 2 Lindex, H & M. 

Konkurrenshämmande 

aktiviteter 

2 Lindex, Mango. 

Efterlevnad - - 

Bedömning av 

samhällpåverkan hos 

leverantörer 

1 H & M. 

Klagomålsmekanismer 

för ärenden rörande 

samhällspåverkan 

- - 

Tabell 4. Konfektionsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom 

subkategorin samhälle.  

 

Aspekter         Återkommande      Av företagen 

Kundernas hälsa och 

säkerhet 

5 Lindex, H & M, 

KappAhl, Mango, Gina 

Tricot.   

Märkning av produkt och 

tjänst 

3 Lindex, H & M, Mango. 

Marknadskommunikation 2 Lindex, KappAhl. 

Kundernas integritet 3 Lindex, H & M, Mango. 

Efterlevnad 2 H & M, Mango. 

Tabell 5. Konfektionsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom 

subkategorin produktansvar. 
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Bilaga 2: Skogsbranschens val av väsentlighetsaspekter 
inom den miljökategorin och socialkategorin 

Aspekter         Återkommande      Av företagen 

Material 4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, Holmen, Södra. 

Energi 6 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Södra, Sveaskog. 

Vatten 4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Biologisk mångfald 5 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Södra, 

Sveaskog. 

Utsläpp 6 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Södra, Sveaskog. 

Avlopp och avfall 5 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Södra. 

Produkt och tjänster 4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Efterlevnad 3 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, Holmen. 

Transport 3 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA. 

Övergripande 1 Stora Enso. 

Bedömning av 

miljöpåverkan hos 

leverantörer 

5 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, Holmen, Södra, 

Sveaskog. 

Klagomålsmekanism för 

miljöärenden 

4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Tabell 1. Skogsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom 

miljökategorin. 
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Aspekter         Återkommande      Av företagen 

Anställning 3 Stora Enso, SCA, 

Sveaskog. 

Relationer mellan 

anställda och ledning 

2 Stora Enso, SCA. 

Hälsa och säkerhet i 

arbetet 

6 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Södra, Sveaskog. 

Träning och utbildning 5 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Sveaskog. 

Mångfald och 

jämställdhet 

6 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Södra, Sveaskog. 

Likvärdig lön för kvinnor 

och män 

3 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA. 

Bedömning av 

arbetsvillkor hos 

leverantörer 

6 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen, 

Södra, Sveaskog. 

Klagomålsmekanism för 

ärenden rörande 

arbetsvillkor 

4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Tabell 2. Skogsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom 

arbetsförhållande. 

 

 

Aspekter         Återkommande      Av företagen 

Investering 2 Stora Enso, SCA. 

Icke-diskriminering 4 Billerudkorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Sveaskog. 

Föreningsfrihet och rätt 

till kollektivavtal 

4 Billerudkorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Barnarbete 4 Billerudkorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Tvångsarbete 4 Billerudkorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen.   

Säkerhetsrutiner 1 Stora Enso. 

Ursprungligbefolkningens 

rättigheter 

2 Stora Enso, 

BillerudKorsnäs. 

Bedömning 1 Stora Enso. 

Bedömning av mänskilga 

rättigheter hos 

leverantörer 

4 Billerudkorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 



65 

Klagomålsmekanismer 

för ärenden rörande 

mänskliga rättigheter 

4 Billerudkorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen.   

Tabell 3. Skogbranschens val av väsentlighetsaspekter inom subkategorin 

mänskliga rättigheter. 

 

Aspekter         Återkommande      Av företagen 

Lokala samhällen 1 Stora Enso. 

Motverka korruption 4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Allmän ordning 1 Stora Enso. 

Konkurrenshämmande 

aktiviteter 

4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Efterlevnad 3 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, Holmen. 

Bedömning av 

samhällpåverkan hos 

leverantörer 

4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, Holmen, 

Sveaskog.  

Klagomålsmekanismer 

för ärenden rörande 

samhällspåverkan 

4 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Holmen. 

Tabell 4. Skogsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom subkategorin 

samhälle, 

Aspekter         Återkommande      Av företagen 

Kundernas hälsa och 

säkerhet 

3 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA.   

Märkning av produkt och 

tjänst 

5 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso, SCA, Södra, 

Sveaskog. 

Marknadskommunikation - - 

Kundernas integritet 2 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso. 

Efterlevnad 2 BillerudKorsnäs, Stora 

Enso. 

Tabell 5. Skogsbranschens val av väsentlighetsaspekter inom subkategorin 

produktansvar. 

 

 



 

  


