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Sammanfattning 

Företag vill uppfattas som legitima och redovisar därför information om sitt 

sociala arbete, men beroende på vilken typ av information som presenteras kan 

företagen uppfattas på olika sätt av en intressent. Upprättandet av 

hållbarhetsrapporter enligt GRI:s ramverk skapar en grad av legitimitet, men 

inom den sociala aspekten finns utrymme för tolkning och informationen blir 

ofta subjektiv. Syftet med uppsatsen är att granska hur företag redovisar den 

sociala aspekten i hållbarhetsrapporter och ur ett intressentperspektiv identifiera 

möjliga problem som kan uppstå vid tolkning av informationen, som företagen 

väljer att offentliggöra. I den teoretiska referensramen beskrivs CSR-

konceptet, organisationen Global Reporting Initiative och dess ramverk G4 

samt ett antala redovisningsteorier. För studien har en kvalitativ metod används 

och insamlingen av data har genomförts med dokumentundersökningar. Fyra 

hållbarhetsrapporter från företag inom kläd- och textilbrnschen har granskats 

med utgångspunkt i den sociala aspekten. I det empiriska materialet 

presenteras hurvida företagen uppfyller ramverkets rekomendationer om vilken 

information som ska redovisas enligt de valda indikatorerna i rapporterna. 

Vidare analyseras  rapporternas innehåll med hjälp av tidigare forskning. 

Studien visar att företag tenderar att endast delvis redovisa den information som 

de utger sig ha med enligt ramverket. Vid granskning av rapporterna ansågs 

heller inte mängden information ha ett direkt samband med rapportens 

trovärdighet. Den största anledningen till att företagen inte uppfyller det som 

GRI avser med sitt ramverk G4 är att kvantitativ data i form av siffror saknas. 

Studiens slutsats är således att en intressent inte har möjlighet att validera 

företagens arbete inom den sociala aspekten genom att endast läsa deras 

hållbarhetsrapport och bör granska dessa kritiskt.  
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1. Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till studiens ämne, det problem som har formulerats 

samt studiens syfte.  

1.1. Bakgrund 

I en indisk textilfabrik i Bangalore arbetar ca 1 000 människor med att varje dag 

sy kläder. Arbetarna tjänar mellan 1 100 kr och 1 140 kr per månad, vilket 

innebär att efter utgifter som räkningar, hyra och mat finns ca 90 kr kvar att leva 

på. Från textilfabriken beställer företag som Indiska, Åhléns och H&M 

(Carlsson 2016). Textilindustrin menar att de lyfter miljontals människor ur 

fattigdom men de som syr arbetar under mycket dåliga förhållanden. "Utan 

utbildning har vi inget annat val, på fabriken är det som att vi sliter med döda 

kroppar" säger en anonym arbetare till tidningen SvD (Carlsson 2016). Det finns 

ingen tid till att dricka vatten eller gå på toaletten och om arbetarna pratar med 

någon under arbetstid blir de utskällda. Ledningen har också informerat sina 

arbetare att de som ansluter sig fackligt får lämna fabriken (Carlsson 2016). 

Situationen i textilfabriken i Indien är ingen unik företeelse, dåliga 

arbetsförhållande i utvecklingsländer är vanligt förekommande och 

internationella klädföretag i Europa, USA och Kanada använder sig av dessa 

leverantörer direkt eller indirekt (Human Right Watch 2015).  Klädföretagen har 

ett ansvar att främja goda arbetsmiljöer hos sina leverantörer och de måste vara 

medvetna om under vilka förhållande som varorna är producerade. Ett flertal 

företag misslyckas dock med att framställa transparent information om sina 

kopplingar till outsourcade verksamheter (Human Right Watch 2015). 

Idag väljer allt flera företag att redovisa hur de arbetar med frågor om socialt 

ansvar i en hållbarhetsredovisning, vilket ofta benämns CSR (Corporate Social 

Responsbility) inom forskningsområdet Att redovisa sitt sociala arbete i en 

rapport är idag frivilligt för alla privatägda företag (Frostensson et al. 2012). 

Enligt en studie gjord av revisionsbolaget KPMG upprättar 92 % av världens 

250 största företag en hållbarhetsredovisning (KPMG 2015). En 

hållbarhetsredovisning innefattar vanligtvis information om hur företag arbetar 

med ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, vilket tillsammans 

benämns “The Triple Bottom Line” (Larsson & Ljungdahl 2008). För att en 

hållbar utveckling skall vara möjlig krävs ett samspel och en balans mellan de 

tre aspekterna (Enquist et al. 2006; 2007). Utmaningen företag ställs inför är att 

integrera den ekonomiska aspekten med någon av de andra två aspekterna. 



8 

 

Företag måste vara beredda att lägga resurser på sitt hållbarhetsarbete för att 

främja en positiv påverkan på miljön och sociala aspekter. (Frostenson et al. 

2012). 

Kritiker till hållbarhetsredovisning menar att företag som har en stor negativ 

påverkan på omvärlden tenderar att vara mer benägna att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete (Deegan & Unerman 2011). Klädbranschens ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan har alltid funnits, men har under de senaste 

årtionden ökat på grund av den pågående globaliseringen och den ökade 

konsumtionen (Powell & Skarbek 2006). Strävan efter låga 

produktionskostnader leder till att återförsäljare av kläder väljer att outsourca 

tillverkning till utvecklingsländer. Det medför att människorna i dessa länder 

arbetar i dåliga miljöer och för låga löner (Hale & Wills, 2005). En ökad 

exponering i media av klädbranschens bristande arbete inom den sociala 

aspekten i “The Triple Bottom Line” har medfört att företag är mer benägna att 

redovisa sitt sociala arbete (Azizul & Deegan 2010). Företagen redovisar sitt 

sociala arbete för att fastställa ett bättre rykte och för att uppfattas som legitima 

(Kozlowski et al 2015). 

Larsson och Ljungdahl (2008) förklarar att det inte finns några vedertagna 

regelverk som styr  hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas, vilket ger 

företagen utrymme för egen tolkning. Den ekonomiska aspekten regleras dock 

med hjälp av styrande lagstiftning, med krav på redovisning av finansiella 

prestationer (Toppinen & Korhonen-Kurki 2013). Även den miljömässiga 

aspekten styrs till stor del av regler och krav som vägleder företagen i deras 

hållbarhetsarbete. Inom den sociala aspekten saknas reglering helt om vad som 

ska redovisas. I hållbarhetsredovisningar presenteras därför oftast det sociala 

arbetet med hjälp av en beskrivning istället för med kvantitativ data som 

används vid redovisning av ekonomiska och, till stor del, miljömässiga aspekter 

(Toppinen & Korhonen-Kurki 2013). Då det är frivilligt vad företag väljer att 

offentliggöra, finns det ingen objektiv föreställning om vilken information som 

ska redovisas när det gäller den sociala aspekten. Det uppstår därför ett problem 

när forskare och intressenter ska värdera den typen av information och vid 

jämförelse av olika företag (Baboukardos et al. 2016). Företagens brist på 

redovisning av den sociala aspekten i kvantitativ data skapar därför ett 

legitimitetsproblem (Baboukardos et al. 2016). 

För att upprätthålla legitimitet i sitt hållbarhetsarbete väljer många företag att 

använda sig av allmänt kända riktlinjer när de sammanställer sina 

hållbarhetsrapporter (Nikoleva & Bicho 2011). Global Reporting Initiative, 
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GRI, är en icke vinstdrivande nätverksorganisation som arbetar med att 

tillhandahålla ett ramverk av riktlinjer för hur företag ska redovisa hur de arbetar 

inom de områden som utgör ”The Triple Bottom Line”. GRI:s riktlinjer är 

allmänt accepterade och har nått en position som ledande standard inom 

hållbarhetsredovisning (Frostenson et al. 2012). Enligt en studie gjord av 

Nikolaeva och Bicho (2011) på 600 av de största globala företagen som följer 

GRI:s ramverk, framkommer att det största incitamentet för att tillämpa dess 

riktlinjer är påtryckningar från media samt den rådande konkurrensen. 

Ramverket blir institutionaliserande för företagen och många, särskilt i början 

av processen, efterbildar information från företag som tillämpat ramverket 

tidigare (Nikolaeva & Bicho 2011). Avsikten med GRI:s ramverk är att hjälpa 

företagen att utveckla ett kontinuerligt hållbarhetsarbete och öka kunskapen om 

verksamhetens påverkan på omvärlden (Larsson & Ljungdahl 2008).  

1.2. Problemformulering 

Allt fler klädföretag upprättar i dagsläget hållbarhetsrapporter på grund av 

påtryckningar från omvärlden. Företagens sociala ansvar blir centralt i en 

bransch där det är vanligt att outsourca delar av verksamheten till 

utvecklingsländer, där arbetarna riskerar att utsättas för dåliga 

arbetsförhållanden. Företagen vill uppfattas som legitima och redovisar därför 

information om socialt arbete, men beroende på vilken typ av information som 

presenteras kan företagen uppfattas på olika sätt av sina intressenter. Som 

tidigare beskrivits utgör den sociala aspekten från “The Triple Bottom Line” ett 

mer komplext arbete i hållbarhetsredovisningen. Upprättandet av 

hållbarhetsrapporter efter GRI:s ramverk skapar en grad av legitimitet, men 

inom den sociala aspekten finns utrymme för tolkning och informationen blir 

ofta subjektiv.  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att granska hur företag redovisar den sociala aspekten i 

hållbarhetsrapporter och ur ett intressentperspektiv identifiera möjliga problem 

som kan uppstå vid tolkning av informationen, som företagen väljer att 

offentliggöra.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt förklaras centrala begrepp för studien, det teoretiska underlaget för 

granskningen samt ett antal redovisningsteorier.  

2.1. CSR-konceptet 

CSR-konceptet innebär att ett företag ansvarar för att skapa ekonomiska 

fördelar för sina intressenter, samtidigt som de ansvarar för sin egen samt alla 

relevanta intressenters påverkan på ekologin och framtida generationers 

välbefinnande (Enquist et al. 2006). För att uppnå en hållbar utveckling måste 

det skapas en balans mellan ekonomisk, miljömässig och social påverkan, som 

utgör ”The Triple Bottom Line” (Enquist et al. 2006). CSR-konceptet har växt 

fram på grund av en ökad efterfrågan på värdeskapande från samhället. Allt fler 

företag ser idag hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel (Vargo 2008). CSR-

konceptet bör vara inkluderat i ett företags strategi och konkretiseras som 

företagets uppförandekod (Muhammad et al. 2015). 

Zadek (2004) förklarar att de flesta företag går igenom fem olika stadier i 

processen att lära sig hantera företagsansvar. Samtidigt förändras även 

samhällets syn på socialt ansvarstagande vilket gör att företag måste lära och 

anpassa sig efter utvecklingen. Det defensiva steget är det första och attityden 

från företagen är här att det inte är deras ansvar att fixa problemet. När företaget 

möts av oväntad kritik från omvärlden eller direkt från intressenter som kunder, 

investerare, media och anställda, möter företaget kritiken med att förneka att 

händelsen inträffat eller förneka företagets förbindelser med händelsen (Zadek 

2004). 

Vidare förklarar Zadek (2004) det andra steget där företaget är mer 

tillmötesgående.  Företaget erkänner här att det måste finnas policyer och vill 

gärna visa dem utåt, men de vill inte göra mer än nödvändigt. Arbetet ses som 

en kostnad för att göra affärer som skapar värde genom att skydda företagets 

rykte och reducerar risken för rättstvister. I det tredje steget inser företaget att 

de har ett långsiktigt problem som inte kan lösas med tillmötesgående eller PR-

strategier. Ledningen i företaget måste ta ansvar för problemet och lösa 

situationen (Zadek 2004). 

Det fjärde steget är mer strategiskt och företaget ser hållbarhetsarbetet som en 

möjlighet till konkurrensfördelar (Zadek 2004). Företaget ändrar sina strategier 

för att ta ansvar för verksamhetens påverkan, då det ger företaget en 

konkurrensfördel och bidrar till långsiktig framgång. Det slutliga steget är det 
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civila och här verkar företaget för ett kollektivt handlande för att möta 

samhällets utmaningar. Ett sådant handlade är ofta direkt kopplat till strategier 

för företagens framgång (Zadek 2004). 

2.2. Global Reporting Initiative G4 

Enligt Global Reporting Initiative [GRI] (2013) bör långsiktig lönsamhet gå 

hand i hand med moral, etik samt att skydda miljön. Att det finns ett behov av 

att utveckla företagande mot en faktisk hållbar ekonomi är en syn som delas av 

företags intressenter. Att arbeta med hållbarhetsredovisning hjälper företagen 

att sätta mål, mäta sina prestationer och hantera förändringar för ett mer hållbart 

företagande. Genom att arbeta med hållbarhet omvandlas abstrakta problem till 

konkreta för att sedan förstå och hantera effekter av en hållbar utveckling i 

företagets strategi. Hållbarhetsarbetet bör därefter mynna ut i en rapport som 

ger intressenterna mer kvalificerad information som grund för beslut. Utifrån 

dessa grundtankar har GRI utvecklat ett ramverk som organisationen  granskar 

samt uppdaterar periodvis. G4 är benämningen på den fjärde uppdateringen av 

ramverket. Riktlinjerna i ramverket är utvecklade genom en global process som 

involverar representanter från olika företag, yrken, länder och finansiella 

marknader. Utvecklingen av ramverket sker även genom anpassning efter 

internationella lagar och regler. I jämförelse med den tidigare versionen av 

ramverket är G4 lättare att använda. I G4 riktas fokus på behovet av att granska 

och rapportera endast de områden i företagens verksamhet som utgör en 

väsentlig påverkan på omvärlden. En analys av företagets påverkan på 

omvärlden, en så kallad väsentlighetsanalys, ska göras för att tillämpa G4. De 

områden som företagen identifierar och anser sig ha störst påverkan på utgör 

sedan grunden till hållbarhetsrapportens innehåll. G4 är designat för att 

användas internationellt och företagen väljer att presentera hållbarhetsrapporten 

som en integrerad årlig rapport eller en självständig sådan (GRI 2013). 

Att upprätta en hållbarhetsrapport är en iterativ process som kräver ett gediget 

arbete (GRI 2013). G4 innehåller ett antal generella standard-indikatorer vilka 

är obligatoriska för företagen att redovisa i sin hållbarhetsrapport om de 

tillämpar ramverket. En implementeringsmanual finns för att hjälpa företagen 

med hur informationen i de generella indikatorerna ska presenteras. Efter att de 

generella standard-indikatorerna är redovisade finns ett antal specifika 

indikatorer. Vilka av de specifika indikatorerna som presenteras har sin 

utgångspunkt i företagets väsentlighetsanalys och utgör således en viss 

frivillighet för företaget att välja. De specifika indikatorerna är mer djupgående 
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än de generella och utgår från de tre aspekterna ekonomi, miljö samt social. G4 

erbjuder två olika nivåer som kan tillämpas, ”Core” och ”Comprehensive” 

beroende på hur väl företaget applicerar ramverket. Fokus för de båda nivåerna 

är att finna vart företaget har sin väsentliga påverkan. ”Core” innehåller viktiga 

element för hur företagen kommunicerar sin påverkan och ”Comprehensive” 

kräver att företagen mer utförligt förklarar sitt hållbarhetsarbete ur ett 

ledningsperspektiv. ”Comprehensive” kräver också att företagen redovisar fler 

indikatorer. För att tillämpa vald nivå fordras att företagen tar med vissa 

generella och specifika indikatorer vilka tydliggörs i G4 (GRI 2013). 

2.3. Den sociala aspekten i G4 

Den sociala aspekten innehåller totalt 48 stycken specifika indikatorer som 

anges i fyra subkategorier. Dessa subkategorier är arbetsförhållanden, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar. Hur många indikatorer som finns i 

respektive subkategori presenteras i nedanstående tabell (GRI 2013). 

 
Tabell 1: En översikt av de specifika indikatorerna i respektive subkategori. 

Subkategori Arbetsförhållanden Mänskliga 
Rättigheter 

Samhälle Produktansvar 

Antal specifika 
indikatorer 

 
16 indikatorer 

 
12 indikatorer 

 
11 indikatorer 

 
9 indikatorer 

 

2.3.1. Arbetsförhållanden 

Subkategorin arbetsförhållanden är baserat på internationellt accepterade 

standarder som inkluderar Förenta Nationernas deklarationer angående 

mänskliga rättigheter och konventioner rörande civila samt politiska rättigheter. 

Subkategorin baseras också på ILO:s (International Labour Organization) 

konventioner om friheten att ansluta sig fackligt, diskriminering och barnarbete. 

Nedan visas ett exempel på hur en indikator från kategorin kan se ut (GRI 2013). 

Totala antalet och graden av nyanställda och personalomsättningen efter 
åldersgrupp, kön och region.  
 a. Rapportera det totala antalet och graden nyanställda under 
 redovisningsperioden efter åldersgrupp, kön och region 

b. Rapportera det totala antalet och graden av personalomsättning 
under redovisningsperioden efter åldersgrupp, kön och region. 
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2.3.2. Mänskliga rättigheter 

Subkategorin mänskliga rättigheter är till för att företagen ska visa hur de arbetar 

och vilka processer som blivit implementerade för att inte inskränka på 

mänskliga rättigheter. Det finns en global konsensus om att företag världen över 

har ett ansvar att främja dessa rättigheter. Mänskliga rättigheter är ett ständigt 

arbete för de Förenta Nationerna, vilka tillhandahåller ramverk med flera 

instrument för att upprätthålla sådana rättigheter. Alla företag har en stor 

påverkan på mänskliga rättigheter och även om de efter bedömning väljer att 

endast presentera vissa indikatorer, bör företagen överväga hur arbetet är med 

samtliga. G4 hänvisar till andra instrument som kan vara användbara för företag 

som till exempel ILO:s konvention. Nedan visas ett exempel på hur en indikator 

från kategorin kan se ut (GRI 2013). 

 

2.3.3. Samhälle 

Inom denna subkategori omfattas den påverkan som företagen har på samhället 

och de lokala kommuner där företagen verkar. Även denna kategori är grundad 

i FN:s deklarationer och konventioner samt organisationen ILO:s konvention. 

För att företag ska kunna identifiera sin påverkan på samhället ska hänsyn tas 

till både grupper samt individer och deras rättigheter. Nedan visas ett exempel 

på hur en indikator från kategorin kan se ut (GRI 2013). 

Totala antalet och i procent signifikanta investeringsöverenskommelser och 
kontrakt som innefattade klausuler om mänskliga rättigheter eller som 
genomgick en undersökning om mänskliga rättigheter. 

a. Rapportera det totala antalet och i procent signifikant 
investeringsöverenskommelser och kontrakt som innefattade klausuler 
om mänskliga rättigheter eller som genomgick en undersökning om 
mänskliga rättigheter.  

 b. Rapportera definitionen av ”signifikanta 
 investeringsöverenskommelser” som används av organisationen  
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2.3.4. Produktansvar 

Denna subkategori syftar till företagens ansvar för sina produkter och hur de 

indirekt och direkt påverkar företagets aktieägare och kunder. Information ska 

presenteras om produkterna utgör någon hälso- eller säkerhetsrisk samt hur 

företagen hanterar sina kunders personuppgifter. Nedan visas ett exempel på 

hur en indikator från kategorin kan se ut (GRI 2013). 

2.4. Redovisningsprinciper enligt GRI 

När ett företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer är 

det viktigt att de utgår från ett antal principer. Redovisningsprinciperna, menar 

GRI (2013), är fundamentala för att uppnå transparens i rapporterna som är 

målet med riktlinjerna. Principerna är uppdelade i innehållsmässiga och 

kvalitativa. De innehållsmässiga principerna syftar till att innehållet i rapporterna 

ska kommunicera med intressenterna, sättas i ett hållbarhetssammanhang, vara väsentligt 

och fullständigt. De kvalitativa principerna syftar till att säkra kvaliteten på 

Verksamheter som har en signifikant faktisk eller potentiell negativ 
påverkan på lokala samhällen. 
 a. Rapportera om verksamheter som har en signifikant faktisk eller  

potentiell negativ påverkan på lokala samhällen, inkluderande: platsen 
för verksamheterna  och den signifikanta faktiska och potentiella 
påverkan från verksamheterna.  

Procent av signifikanta produkt- och servicekategorier som bedöms behövas 
förbättras med avseende för hälso- och säkerhetsaspekter 

a. Rapportera procenten av signifikanta produkt- och 

servicekategorier som bedöms behövas förbättras med avseende för 

hälso- och säkerhetsaspekter.  
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innehållet i rapporterna genom att vara balanserat, jämförbart, korrekt, i rätt tid, 

tydligt och tillförlitligt (GRI 2013). 

2.4.1.  Innehållsmässiga principer  

Innehållet i rapporterna ska kommunicera med företagets alla intressenter, det 

är därför viktigt att identifiera dessa samt förstå deras förväntningar och intresse 

av företaget. Informationen som presenteras ska sättas i ett 

hållbarhetssammanhang, det ska alltså förmedla företagets prestationer och 

framtida ambitioner kring ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. 

Innehållet ska även vara väsentligt och fullständigt, vilket innebär att den 

information som ska redovisas är sådan som hjälper läsaren att få en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan (GRI 2013). 

2.4.2.  Kvalitativa principer 

De kvalitativa principerna ska säkra att innehållet i rapporterna uppfyller en viss 

standard. Informationen ska vara balanserad på ett sådant sätt att den 

presenterar både negativa och positiva aspekter av företagets prestationer. 

Informationen ska presenteras så att det blir möjligt för intressenter att jämföra 

förändringar i företagets prestationer över tid och kunna jämföra dem med 

andra företag. Informationen kan presenteras på olika sätt men måste alltid vara 

korrekt och detaljerad för att intressenterna ska kunna utvärdera företagets 

resultat. Informationen måste finnas tillgänglig i rätt tid för att intressenterna 

ska kunna fatta välgrundade beslut. Med rätt tid menas både att informationen 

ska presenteras regelbundet och i samband med händelserna. Informationen ska 

även presenteras på ett tydligt sätt som intressenter, med måttlig kunskap om 

företaget och dess aktiviteter, kan tolka.  Slutligen ska intressenterna kunna lita 

på att informationen som presenteras i rapporterna går att följa upp och 

undersöka för att säkerställa dess tillförlitlighet (GRI 2013). 

2.5. Intressentteorin 

Intressentteorin bygger på att ett företag är en del av ett större samhälle där 

företaget påverkar och påverkas av andra aktörer som också tillhör det samhället 

(Deegan 2002). De olika aktörerna har olika uppfattning om hur företaget ska 

sköta sin verksamhet eftersom de har olika intressen i företaget. Grafström et 

al. (2008) har utvecklad en intressentmodell som innefattar aktörerna stater, 

investerare, politiska organisationer, media, konsulter, kunder, anställda, 

branschorganisationer, leverantörer och intresseorganisationer. Clarkson (1995) 

delade upp intressenterna i primära och sekundära intressenter. En primär 
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intressent är de som företaget inte kan överleva utan och en sekundär intressent 

har ingen betydelse för företagets fortsatta överlevnad men påverkas ändå av 

eller har en påverkan på företaget.  

Inom intressentteorin sägs att företaget måste koordinera alla intressenters olika 

intressen och skapa en relation till alla företagets intressenter (Hasnas 1998). 

Teorin säger även att alla intressenter skall ha rätt att ta del av information om 

hur företaget påverkar dem på olika sätt (Deegan & Unerman 2011). Företaget 

kan också välja att fokusera på att tillgodose de intressenters intressen som har 

störst inverkan på företaget och ger därför dem mer information för att erhålla 

stöd och godkännande (Grey et al. 1996). 

2.6. Disclosureteorier 

Med disclosure menas, inom redovisningsforskning, offentliggörandet av 

information (Baboukardos et al. 2016). Disclosureteorierna belyser olika 

faktorer som påverkar hur informationen som offentliggörs av företag är 

utformad och dess innehåll. Informationen som presenteras av företagen kan 

vara finansiell, men också tilläggsbeskrivningar på hur företag arbetar i särskilda 

frågor. Med hjälp av disclosureteorierna analyseras den frivilliga aspekten i 

offentliggörandet av information. Företag presenterar information för att svara 

på yttre tryck och för att tillgodose investerarnas behov av information för sitt 

beslutsfattande (Baboukardos et al. 2016). 

På marknaden för finansiell information råder det imperfekta 

marknadsförhållanden, vilket leder till så kallade marknadsmisslyckanden 

(Akerlof 1970). Ett sådant marknadsmisslyckande kan exempelvis vara 

informationsasymmetri vilket innebär att en part i en affär har mer information 

än den andra parten. Det finns ett incitament för företag att marknadsföra 

produkter med dålig kvalitet som produkter med bra kvalitet. Företagen innehar 

mer information om produkterna än intressenterna och därför kan ohederliga 

varor med dålig kvalitet säljas till samma pris som legitima varor med bra 

kvalitet. Negativa effekter av företagens oärlighet innebär inte bara att de bedrar 

sina köpare utan de tenderar också att driva ut legitima företag från marknaden 

(Akerlof 1970). 

Företag som levererar dålig kvalitet är ett stort problem i utvecklingsländer. 

Entreprenörer i dessa länder lockas ofta av den vinst som går att erhålla genom 

att mindre aktörer utnyttjas på grund av informationsasymmetrin (Akerlof 

1970). Ökade krav på disclosure leder till en reducering av denna typ av 
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problematik. I vissa fall kan obligatorisk disclosure inte vara tillräckligt för att 

minska informationsasymmetrin och frivillig disclosure blir då aktuell. 

Anledningar till varför företag väljer att redovisa frivillig disclosure förklaras 

med olika teorier, som exempelvis agentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin, 

intressentteorin etc. Teorierna förklarar samspelet mellan företagens incitament 

och det behov av företagsinformation som användaren av frivillig disclosure har 

(Baboukardos et al. 2016). Ett sätt att öka förtroendet på marknaden är till 

exempel att arbeta med att licensiera personal, samarbeta med 

välgörenhetsorganisationer och certifiera företagets produkter. Förtroende är 

viktigt och informella oskrivna  regler är förutsättningar för bra handel samt 

företagande, eftersom att osäkerhet kring kvalitet är en inneboende faktor i 

näringslivet (Akerlof 1970). 

Balabanis et al. (1998) har i sin studie undersökt och validerat relationen mellan 

offentliggörandet av företags hållbarhetsarbete och avkastning på eget kapital. 

Deras studie bevisar att det finns en koppling mellan ekonomisk lönsamhet och 

offentliggörande av hållbarhetsarbete. Ekonomiska fördelar tillfaller således 

företag som väljer att dela med sig av frivillig hållbarhetsrelaterad information. 

Chen et al. (2015) har i sin undersökning av 75 företag som hållbarhetsredovisar 

enligt GRI, också kommit fram till att det finns ett samband mellan en högre 

grad av disclosure och bättre finansiella resultat. Företag som lyckas 

offentliggöra sitt hållbarhetsarbete på ett bra sätt erhåller därför mer resurser 

som kan spenderas på att utveckla arbetet ytterligare (Chen et al. 2015). 

Offentliggörandet av information kan även skapa trovärdighet hos 

intressenterna, öka företagets legitimitet och användas som ett 

marknadsföringsverktyg (Baboukardos et al. 2016). 

2.7. Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin är den mest etablerade redovisningsteorin när det kommer till 

att förklara varför företag väljer att presentera sitt miljömässiga och sociala 

arbete (Azizul & Deegan 2010). Legitimitetsteorin utgår från att företag ständigt 

vill försäkra sig om att deras arbete uppfattas vara inom normen för det samhälle 

som de verkar i (Deegan & Unerman 2011). Anses deras aktiviteter uppfylla 

samhällets värderingar betraktas företaget som legitimt. Att upprätthålla 

legitimitet är enligt teorin väsentligt för företagets överlevnad (O’Donovan 

2002). Upprätthållandet av legitimitet blir därför en viktig del i företagets arbete 

och redovisning av information används som en strategi för att uppnå legitimitet 

(Lindblom 1993, Dowling and Pfeffer 1975). Företag kan välja att redovisa 
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information för att bemöta eller avfärda negativa nyheter som publicerats eller 

endast för att informera intressenter om sådant som inte tidigare varit känt för 

allmänheten (Deegan & Unerman 2011). Redovisningen kan även användas för 

att rikta uppmärksamhet mot företagets styrkor, för att inte fokus ska ligga på 

de negativa aspekter som företaget bidrar till, exempelvis föroreningar eller 

dåliga arbetsförhållanden (Deegan & Unerman 2011). 

Legitimitetsteorin grundar sig i ett socialt kontrakt mellan företaget och 

samhället där det verkar. Samhället har vissa förväntningar på hur företag ska 

sköta sin verksamhet och högre legitimitet erhålls om dessa förväntningar 

stämmer överens med hur företagen arbetar (Deegan & Unerman 2011). Det 

sociala kontraktet är en teoretisk struktur och det kan därför vara svårt för 

företagsledare att definiera exakt vad kontraktet innefattar. Ledare har olika 

uppfattningar om samhällets förväntningar på företagen, vilket är orsaken till att 

ledare fattar olika beslut i liknande frågor (Deegan & Unerman 2011). 

Samhällets förväntningar är inte statiska, utan ändras ständigt och företag måste 

därför anpassa sig efter förändringarna. Om en anpassning inte sker uppstår ett 

legitimitetsgap, ett gap mellan hur samhället förväntar sig att företaget ska agera 

och hur det uppfattas som företaget faktiskt har agerat (Deegan & Unerman 

2011). Sethi (1978) menar att det finns två källor till legitimitetsgap. Den första 

är att samhällets förväntningar ändras utan att företaget förändrar sig eller att 

företaget inte förändras i samma takt som samhällets förväntningar. Den andra 

orsaken till legitimitetsgap är när tidigare okänd information om företaget blir 

känt för allmänheten, exempelvis genom medias rapportering (Sethi 1978; 

1977). 

 
 

 
Figur 1. O’Donovan (2002) illustrera legitimitetsgapet genom följande figur. 

 

X representerar kongruens mellan företagets aktiviteter och samhällets 

förväntningar på företagets aktiviteter baserat på normer och värderingar. De 

aktiviteter som inte stämmer överens med samhällets förväntningar (Z) bildar 
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ett legitimitetsgap. Företagens mål är att minska legitimitetsgapet och erhålla så 

stor yta av X som möjligt (O’Donovan 2002).  

Azizul & Deegan (2010) förklarar också den ständiga förändringen av 

förväntningar och värderingar från samhället, vilket innebär att företagen måste 

anpassa information som de redovisar för att fortsätta uppfattas som legitima. 

Dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer har exempelvis existerat under 

flera årtionden, men det var inte förrän i slutet av 1990-talet som det blev en 

fråga som samhället började bekymra sig för (Islam & Deegan 2008). En 

anledning till att utvecklingen sett ut så, föreslås vara medias rapportering om 

företags negativa påverkan på sociala och miljömässiga aspekter i 

utvecklingsländerna. Information som inte tidigare varit känd för allmänheten 

bildar ett legitimitetsgap genom medias framställning av exempelvis 

arbetsförhållandena i utvecklingsländerna (Azizul & Deegan 2010). 

2.8. Redovisningskommunikation 

Under de senaste decennierna har allt mer forskning gjorts där redovisning ses 

ur ett kommunikationsperspektiv. Redovisning handlar lika mycket om att 

kommunicera med intressenter som det har att göra med mätningen av 

företagets prestationer (Baboukardos et al. 2016). Kvaliteten på redovisning är 

därför viktig för att skapa relationer med omvärlden, både internt och externt. 

Inom redovisningskommunikationsteorin riktas fokus på innehållet i den 

information som presenteras i rapporterna i relation till olika mottagare. 

Tankarna inom denna teori har sin utgångspunkt från Aristoteles antaganden 

om kommunikation och retorik (Bedford & Baladouni 1962). Aristoteles 

presenterade en modell som bygger på tre delar i en kommunikation, vilka är 

talaren, budskapet och åhörarna. Samspelet mellan den som lyssnar och den 

som talar är väsentligt i kommunikationsprocessen. Talaren bör tänka igenom 

hur och vad denne ska kommunicera. Val av väsentligt material som ska utgöra 

innehållet och vilken kommunikationskanal som ska användas är också viktiga i 

sammanhanget (Bedford & Baladouni 1962). Olika intressenter har olika behov 

av informationen som presenteras i företagets redovisning. Ledningen behöver 

därför anpassa informationen för att ta hänsyn till olika intressentgrupper 

(Baboukardos et al. 2016). 

2.8.1. Linjär redovisningskommunikation 

Redovisning är en kommunikationsprocess för att analysera redovisningens roll 

ur ett kommunikationsperspektiv. Inom linjär redovisningskommunikation ses 
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redovisningen som en process där resultatet kommuniceras i siffror. Shannon 

och Weaver (1949) tog fram en teknisk kommunikationsmodell som förklarar 

processen. I den tekniska kommunikationsmodellen överförs ett budskap från 

en sändare som kodar den till en mottagare som avkodar den. Informationen 

kommer ifrån en källa vilken kodas som en signal för att nå mottagaren. Signalen 

går igenom en kanal som utsätts för brus, vilket kan förändra hur mottagaren 

uppfattar budskapet i informationen. I ett redovisningsperspektiv betyder detta 

att företaget förvandlar ekonomiska transaktioner till redovisning som 

kommuniceras till användaren av redovisningen. Användaren avkodar sedan 

informationen och fattar ett beslut utifrån den, vilket kan komma att påverka 

företagets verksamhet (Shanon & Weaver 1949).  

 

 
Figur 2: Shannon och Weaver (1949) Kommunikationsmodell. 

 

Bedford och Baladouni (1962) utvecklade en matris som förklarar redovisning 

som en kommunikationsprocess utifrån Aristoteles idé samt Shannon och 

Weavers (1949) kommunikationsmodell.  Bedford och Baladouni (1962) 

kommunikationsmatris ses som ett integrerat system av 

kommunikationsprocesser som förklarar redovisningskommunikationens 

funktion. Matrisen förklarar relationen mellan ekonomiska händelser i en 

organisation, redovisarens observation av de ekonomiska händelserna, 

sammanställningen av redovisningen samt användarens mottagande av 

redovisningen. Det finns även ett direkt samband mellan hur användaren av 

redovisningen uppfattar meddelandet och vad redovisaren har för avsikt med 

meddelandet, så kallad fidelity. Relationen mellan redovisningen och företagets 

ekonomiska händelser benämns med en grad av signifikans beroende på hur 

mycket dessa stämmer överens (Bedford och Baladouni 1962). Graden av 

signifikans visar alltså på hur transparent redovisningen faktiskt är 

(Baboukardos et al. 2016). 
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Bedford och Baladouni (1962) föreslår, med Shannon och Weavers (1949) 

kommunikationsmodell som grund, att redovisningskommunikationen består 

av två dimensioner; observationsdimensionen och den producerande 

dimensionen. Observationsdimensionen består av tre steg, där det första är när 

redovisaren mottar information om företagets ekonomiska händelser. Det andra 

steget är redovisarens tolkning av informationen och det tredje är dennes val av 

information som ska kommuniceras. Steg fyra och fem ingår i den producerande 

dimensionen och innebär att redovisaren kodar informationen till ett 

meddelande samt överför det kodade meddelandet till målet (Bedford och 

Baladouni 1962). 

I det tredje steget är det den som arbetar med redovisningen som väljer ut 

information som ska kommuniceras. Bedford och Baladouni (1962) menar 

därför att informationen som presenteras inte är den enda sanningen utan är ett 

resultat av någons frihet att välja information från det som fanns tillgängligt. 

Redovisaren har även en påverkan på informationen i det fjärde steget, där 

informationen kodas till ett meddelande i någon typ av språklig form (Bedford 

och Baladouni 1962). Hur det kodade meddelandet sedan överförs till 

användaren kan väljas genom olika kommunikationskanaler. På grund av denna 

process är meddelandet en fristående händelse och är frikopplat från källan och 

mottagaren. Meddelandet är endast output från källan och input för mottagaren. 

Vad källan (redovisaren) har för avsikt med meddelandet stämmer sällan helt 

överens med hur mottagaren (användaren av redovisningen) uppfattar 

meddelandet. Meddelandet störs av så kallat brus, som kan göra att meningen 

av meddelandet ändras (Bedford och Baladouni 1962).  

2.8.2. Icke-linjär redovisningskommunikation 

Redovisningskommunikation ses inom den icke-linjära teorin som en mer 

komplicerad process än kodning och avkodning (Baboukardos et al. 2016). I en 

icke-linjär ansats ses redovisningen som ett språk för att skapa en mening och 

för att kunna dela med sig av den. Att läsa redovisning innefattar en dubbel 

tolkande process och blir således en tolkningsfråga för den som tar till sig 

informationen. Redovisaren tolkar först företagets siffror och affärsresultat som 

sammanställs i en rapport och informationen tolkas sedan igen av den som läser 

rapporten. Det finns ingen objektiv föreställning som delas av alla människor 

och därför kan rapporterna tolkas på ett annat sätt än vad företagsledningen 

ursprungligen haft för avsikt med upprättandet. Mottagarens tolkning är det 

centrala i denna teori av redovisningskommunikation (Baboukardos et al. 2016). 
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Belkaoui (1978) menar att redovisningen är affärsvärldens språk. Liksom ett 

språk inkluderar redovisningen grammatik som har en betydelse i hur 

redovisningen uppfattas. Redovisningen har också en speciell vokabulär som är 

grundläggande för att kunna göra en tolkning. Att se redovisning som ett eget 

språk gör att den som läser redovisningen blir predisponerade till en viss 

tolkning av verkligheten. Ett språk är ett instrument för att kommunicera tankar 

och gör mottagaren mottaglig för en viss tro. Något som måste tas i beaktning 

är att människor kan vara begränsade i sin uppfattning på grund av att de endast 

kan tänka det som deras språk tillåter dem att tänka (Belkaoui 1978). 

Att bara redovisa siffror som mottagaren inte behöver tolka vidare utgör alltså 

linjär redovisningskommunikation, detta anses oftast inte tillräckligt 

(Baboukardos et al. 2016). Genom att komplettera de redovisade siffrorna med 

löpande text om hur företaget arbetar mot sina mål eller redovisa jämförande 

siffror, ger ett underlag för tolkning och ger en mer övertygande 

redovisningskommunikation. För att kommunicera redovisningen används flera 

kanaler. Beroende på vem användaren är bör olika kanaler användas som 

exempelvis webbsidor, pressreleaser, börsen eller privata möten (Baboukardos 

et al. 2016). 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som används för studien, hur insamling av data har 

skett samt hur insamlad data har tolkats. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

3.1. Kvalitativ metod 

Syftet med uppsatsen är att granska hur företag redovisar den sociala aspekten i 

hållbarhetsrapporter och ur ett intressentperspektiv identifiera möjliga problem 

som kan uppstå vid tolkning av informationen, som företagen väljer att 

offentliggöra. Ett företags intressenter påverkar verksamheten på olika sätt och 

det är därför intressant att undersöka hur informationen i 

hållbarhetsrapporterna kan tolkas av en intressent som läser rapporten. För att 

kunna göra denna tolkning krävs en grundlig granskning av flera aspekter i 

rapporterna och därför har en kvalitativ metod valts. En kvalitativ studie är 

lämpligast för att få en djupare förståelse i det undersökta området och för att 

erhålla ett nyanserat resultat (Jacobsen 2002). Granskningen har gjorts av fyra 

företags hållbarhetsrapporter, vilket innebär att insamlingen av kvalitativ data 

har skett genom dokumentundersökningar (Jacobsen 2002). En kvalitativ 

intervjustudie hade också varit möjlig för studiens syfte eftersom metoden är 

lämplig när det finns ett intresse för hur en individ tolkar ett särskilt fenomen 

(Jacobsen 2002). Anledningen till att en dokumentundersökning valts är för att 

de fyra rapporterna skulle granskas utifrån samma perspektiv och med samma 

referensramar som utgångspunkt. Ett kritiskt hermeneutiskt synsätt har därmed 

tillämpats eftersom det möjliggör ett angreppssätt för att tolka texter i dokument 

(Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2011) menar att synsättet används för 

att bedöma hur texter uppfattas samt kopplingen till textens uppkomst. 

I vår undersökning har en granskning gjorts av företagen Lindex, Coach, XXL 

och PUMA som alla verkar inom textil- och klädbranschen. Vid val av företag 

användes GRI:s databas för hållbarhetsrapporter (GRI 2016). Inom textil- och 

klädbranschen var det endast dessa fyra företag som upprättat en 

hållbarhetsrapport för 2014 enligt GRI:s senaste ramverk G4. De granskade 

rapporterna utgör alltså hela populationen. Anledningen till att GRI:s ramverk 

användes som underlag för granskningen är på grund av att det är frivilligt för 

företag att tillämpa, men det har blivit ett allt mer accepterat ramverk för att 

upprätta en gedigen hållbarhetsrapport. Ramverket tillhandhåller tydliga 

riktlinjer för hur information i en hållbarhetsrapport ska presenteras på ett 

transparent sett, vilket möjliggör för identifieringen av brister i företagens 

rapporter. Hade vi använt oss av GRI:s äldre ramverk G3 istället för det senaste 
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hade fler företag kunnat undersökas och studiens tillförlitlighet hade kunnat bli 

högre. Vi ansåg dock att det var av större intresse att granska rapporter som 

upprättats enligt det senaste ramverket, då det enligt GRI är enklare för 

företagen att tillämpa och eftersom ramverket kommer att användas av allt fler 

företag i framtiden.  

Granskningen av rapporterna har fokuserats på företagens sociala arbete, då 

tidigare forskning har visat att området är mer komplext än de ekonomiska och 

miljömässiga aspekterna (Toppinen & Korhonen-Kurki, 2013). Valet att studera 

de sociala aspekterna inom textil- och klädbranschen har gjorts eftersom 

branschen kräver en hög grad av arbetskraft. Snabba förändringar i efterfrågan 

leder till en intensiv produktionsmiljö, som ofta sker på bekostnad av arbetarnas 

välmående (Dirnbach, 2008). Textil- och klädbranschen sociala påverkan blir 

därför stor och benägenheten från företagen att redovisa denna påverkan kan 

vara bristande.  

För att analysera hur företagen, som utgör det empiriska material, har redovisat 

den sociala aspekten i hållbarhetsrapporterna har teorier om 

redovisningskommunikation används. För att sedan identifiera möjliga problem 

vid tolkningen ur ett intressentperspektiv har vi använt oss av olika 

redovisningsteorier som disclosureteorier, legitimitetsteorin samt GRI:s 

redovisningsprinciper och teorier om företags olika nivåer av hållbarhetsarbete. 

Genom granskning av rapporternas innehåll har vi kunnat se mönster i hur 

företagen presenterar sitt hållbarhetsarbete och med teorierna som grund 

kunnat dra slutsatser om rapporternas validitet.  

3.2. Datainsamling och dataanalys 

Vid den empiriska undersökningen, delade vi upp granskningen av rapporterna 

mellan oss för en effektivare arbetsgång. Granskning av rapporterna gick till så 

att varje indikator, från GRI:s ramverk G4, som företagen valt att redovisa i sina 

hållbarhetsrapporter utvärderades efter vad G4 rekommenderar att indikatorn 

skulle innehålla för information, jämfört med vilken information som företagen 

valt att presentera. En bedömning kunde då göras om innehållet i företagens 

rapporter uppfyllde GRI:s rekommendationer helt delvis eller inte alls. Ett 

bedömningssystem gjordes efter dessa kriterier (se bilaga 1) för att sammanställa 

resultatet och för att kunna hitta möjliga mönster i det undersökta materialet.  

Bedömningssystemets konstruktion hade sin utgångspunkt i Rimmels (2003) 

scoreboard, men anpassades för att vara bättre lämpad för vår undersökning. 
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Företagen erhöll två poäng om indikatorn var helt uppfylld, ett poäng om 

informationen delvis redovisades, noll poäng om indikatorn ej valts att redovisas 

respektive minus ett poäng om den valda indikatorn saknade den efterfrågade 

informationen helt. Genom denna bedömning av företagens redovisade sociala 

arbete kunde en sammanställning göras av respektive företag samt av de olika 

indikatorerna. Företagen erhöll ett helhetsbetyg samt till vilken grad de redovisat 

sina valda indikatorer. Rapporterna bedömdes även i sin helhet med avseende 

på lättläsligheten, layouten och övrig presenterad information, exempelvis till 

vilken grad de använder rapporterna i marknadsföringssyfte. Presentationen av 

företagen sker med en beskrivning av de undersökta områdena från 

hållbarhetsrapporterna. I tabellform presenteras endast de indikatorer som 

företagen valt att redovisa samt om dessa uppfylls helt delvis eller inte alls. 

Indikatorerna som företagen har valt är i tabellerna förkortade och översatta 

från GRI:s ramverk G4 (GRI 2013). Under tabellerna förklaras väsentliga 

indikatorer, med fokus på dem som inte uppfylls alls och endast delvis. En 

förklaring ges då till vilken information företagen redovisar samt vilken 

information som saknas utifrån G4 riktlinjer. Alla indikatorer förklaras dock 

inte, då vi inte ansåg att alla var väsentliga för studiens syfte. Fokus har legat på 

de indikatorer som berör företagens outsourcade verksamheter där 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter är centralt.  

3.3. Trovärdighet 

Insamlingen av data har, som tidigare nämnts, skett genom att läsa 

hållbarhetsrapporter vilket utgör så kallad sekundär data (Jacobsen 2002). 

Materialet har därför granskats med observation för att information som kan 

vara relevant för studien kanske saknas och att informationen kan vara vinklad 

av upprättaren (Jacobsen 2002). De som upprättar hållbarhetsrapporterna har 

möjlighet att välja vilken information som ska presenteras och eftersom 

upprättaren arbetar på företaget i fråga kan informationen i rapporterna 

möjligtvis bli subjektiv. Hållbarhetsrapporterna utgör offentliga källor, vilka ofta 

är avsedda att ge ett särskilt intryck (Jacobsen 2002). Granskningen av 

rapporterna har därför gjorts kritiskt för att inte påverkas av den bild som 

företagen vill måla upp. Vid granskning av rapporterna kan även våra egna 

uppfattningar och förkunskaper ha påverkat bedömningen, men vi har handlat 

i god tro eftersom vi hela tiden försökt granska materialet objektivt (Bryman & 

Bell 2011) 
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Enligt Bryman och Bell (2011) ska författarna tillämpa ett granskande synsätt 

för att skapa pålitlighet i alla stadier av studien. Vid bedömningen av rapporterna 

har innehållet granskats utifrån om informationen som G4 efterfrågar återfinns 

i rapporterna eller ej och på så sätt har vi undvikit värderingar i bedömningen. I 

de fall där informationen varit svårbedömd har vi gjort två separata 

bedömningar utan att diskutera det med varandra för att se om samma slutsats 

dragits.  

Bryman och Bell (2011) menar att studiens trovärdighet ökar om den är 

överförbar i en annan kontext eller situation. Hade vår studie genomförts i en 

bransch där den sociala påverkan inte är lika påtaglig hade resultatet antagligen 

inte blivit detsamma. Studiens resultat är dock överförbart på andra branscher 

som outsourcar stora delar av sin verksamhet. Vi anser också att samma resultat 

hade erhållits även om andra företag hade varit föremål för granskning, då de 

undersökta företagen inte är homogena i sin karaktär.  
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4. Empiri 

Avsnittet innehåller en presentation av samtliga företags hållbarhetsrapporter, 

sammanställningen av den empiriska undersökningen i tabellform samt en sammanfattning 

om företagens rapporter. 

4.1. Lindex 

Lindex hållbarhetsrapport kan hittas på företagets hemsida och rubriken 

”Hållbarhet” återfinns högst upp på startsidan (Lindex 2016). Informationen 

om företagets hållbarhetsarbete på hemsidan är omfattande och inkluderar 

bland annat en video om hållbar produktion av denim. Hållbarhetsrapporten 

för 2014 var Lindex tionde rapport och omfattar alla globala aktiviteter i 

Lindexkoncernen. Lindex äger inga egna produktionsanläggningar och därför är 

samarbetet med leverantörerna viktigt. Lindex ambitioner med 

hållbarhetsarbetet är att vara ledande inom mode, att vara känd som det 

hållbaraste företaget inom branschen samt att uppfattas som ett 

förtroendegivande företag som ser till aspekter utanför sin verksamhet. Målet 

ska enligt deras hållbarhetsrapport uppnås genom att vara transparenta och 

bidra med positiv påverkan tillsammans med leverantörer, samarbetspartners 

och kunder.  

Lindex hållbarhetsrapport är en fristående rapport på 60 sidor och har inte blivit 

externt granskad. På rapportens baksida anges GRI-index med sidhänvisning till 

var i rapporten informationen om de utvalda indikatorerna finns. På hänvisad 

sida finns ett sammanfattande svar längst ned till varje indikator och mer 

ingående information om hållbarhetsarbetet återfinns ovanför på sidan. Lindex 

hållbarhetsrapport innehåller 19 sidor med bilder där företagets produkter visas. 

Lindex har gjort en väsentlighetsanalys för att se var företagets påverkan på 

omvärlden är som störst. Analysen har gjorts genom att involvera de viktigaste 

aktieägargrupperna och genom enkäter angående CSR-ämnen som delats ut till 

företagets största kunder samt investerare. Lindex har sedan valt ut 31 områden 

som samlats under kategorierna; finansiell lönsamhet, företagsledning, 

kundorientering, anställdas välmående, produkter, produktsäkerhet samt 

ansvarsfull leverantörskedja. Ämnena har sedan diskuterats och prioriterats av 

Lindex med utgångspunkt från GRI:s G4 indikatorer med tillämpningsnivån 

”Core”. 
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Figur 3: Cirkeldiagrammet visar hur många sidor av Lindex hållbarhetsrapport som innehåller 
bilder av deras produkter. 

Nedan följer en sammanställning av de indikatorer som Lindex valt att redovisa 

inom den sociala aspekten samt om informationen redovisas helt, delvis eller 

inte alls, utifrån G4:s riktlinjer. Under varje tabell av respektive subkategori 

följer en förklaring av vissa indikatorer och vilken information som företaget 

presenterar eller utelämnar i sin hållbarhetsrapport. 

4.1.1. Arbetsförhållanden 

Tabell 2: Detta är Lindex frivilligt valda indikatorer inom subkategorin arbetsförhållanden. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-LA1 Antalet nyanställda och omsättning av anställda under året 
efter ålder, kön och region 

    

G4-LA2 Fördelar för heltidsanställda jämfört med visstidsanställda, 
utifrån verksamhetsområde 

    

G4-LA4 Hur lång tid innan som de meddelar anställda/företrädare om 
förändringar som på verkar dem 

    

G4-LA6 Olyckor, arbetsskador, frånvarodagar för anställda och 
entreprenörer efter kön och arbetskategori   

    

G4-LA9 Genomsnittliga utbildningstimmar i antal per anställd utifrån 
kön och arbetskategori 

    

G4-LA12 Sammansättningen av anställda i procent utifrån kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupper samt andra grupper som är 
relevanta inom ledningen 

    

G4-LA14 Procent av nya leverantörer som blev granskade utifrån 
kriterier om arbetsförhållanden 

    

G4-LA15 Aktörer i leverantörskedjan som har en negativ eller potentiell 
påverkan på arbetsförhållanden, samt vilka samarbeten som 
har avslutats pga. det 

    

G4-LA16 Antal klagomål som gjordes under året rörande 
arbetsförhållanden och hur många som löstes under perioden 

    

24%

76%

Lindex

Produktbilder Totalt
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Enligt Lindex hållbarhetsrapport uppskattas de anställda och företaget 

behandlar dem utifrån jämställdhet och rättvisa villkor. De anställda erhåller bra 

kompensation för sitt arbete och är uppmanade att utveckla sig själva inom 

företaget. Enligt rapporten ges inga personliga fördelar till fastanställda i 

jämförelsevis med visstidsanställda. Indikatorn LA2 efterfrågar mer utförlig 

information än så och därför anses den endast vara delvis uppfylld. 

Enligt vad indikator LA1 efterfrågor återfinns information om Lindex 

personalomsättning, men hur många nyanställningar som gjorts under året 

redovisas inte. De som är anställda av Lindex idag redovisas i diagram där 

uppdelning sker utifrån kön och vilket land de arbetar i, vilket LA12 efterfrågar. 

Indikatorn kräver dock mer utförlig information om till exempel etniska 

minoritetsgrupper för att helt uppfylla den. Information för indikatorn LA6 

angående olyckor och frånvaro återfinns i rapporten, men redovisas inte utifrån 

kön och anställningskategori. 

Lindex outsourcar all sin produktion till främst Asien. Lindex är sedan år 2004 

medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) vilket är ett affärsdrivet 

initiativ för socialt ansvar som innefattar företag som är engagerade i att arbeta 

tillsammans för att förbättra människors arbetsförhållanden i utvecklingsländer. 

BSCI har utfärdat en uppförandekod för arbetsstandarder som skyddar 

arbetares rättigheter. BSCI:s uppförandekod är tvingande för organisationens 

medlemmar som måste tillämpa koden i hela sin leverantörskedja. Lindex 

inköpsavdelning ansvarar för att säkerställa att alla de nya leverantörernas 

verksamheter uppfyller BSCI:s krav, varav företaget således svarar på LA14. 

Efter den preliminära inspektionen skrivs ett kontrakt och därefter följer interna 

och externa kontroller för att se till att leverantörerna inte överskrider 

uppförandekoden. 

I Lindex hållbarhetsrapport framgår att inga klagomål har framförts under året 

rörande arbetsförhållanden, vilket efterfrågas av LA16. Vissa länder anses ha 

större risk för att uppförandekoden angående arbetsförhållanden inte uppfylls. 

Lindex har riskanalytiker som arbetar med att identifiera risker utifrån Amnesty 

för att hitta brister hos leverantörerna som går emot BSCI uppförandekod. 

Information saknas dock om hur många procent eller antal leverantörer som 

faktiskt haft en negativ påverkan på arbetsförhållanden vilket LA15 kräver att 

företaget ska redovisa. 
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4.1.2. Mänskliga rättigheter 

Tabell 3: Detta är Lindex frivilligt valda indikatorer inom subkategorin mänskliga rättigheter. 

Indikator Förklaring Helt  Delvis Inte 
alls 

G4-HR3 Antal incidenter av diskriminering, hur företaget hanterat de 
incidenter som skett och hur företaget arbetar för att 
motverka diskriminering i framtiden 

    

G4-HR4 Rapportera fall där en anställds rätt att ansluta sig till ett 
fackförbund eller kollektivavtal kränks i verksamheten eller 
hos en leverantör med utgångspunkt från region och typ av 
verksamhet samt hur man stödjer denna rättighet 

    

G4-HR9 Antal och procent av verksamheten som har blivit granskade 
angående mänskliga rättigheter eller bedömda konsekvenser 
av verksamhetens påverkan 

    

G4-HR10 Procent av nya leverantörer som blivit granskade för hur de 
hanterar mänskliga rättigheter 

  

 

  

G4-HR11 Antal aktörer i leverantörskedjan med bedömd faktisk och 
signifikant negativ påverkan för mänskliga rättigheter. 
Redogör för förbättringar som avtalats samt ifall något 
samarbete avslutats och i så fall varför 

    

 

Information ges om att alla som är anställda av Lindex är skyddade via 

kollektivavtal men det framgår inte om detta också gäller anställda hos 

leverantörer vilket HR4, som de har valt att redovisa, efterfrågar. 

I början av 2014 introducerades en ny version av BSCI:s uppförandekod till 

Lindex leverantörer och de har under året försäkrat sig om att den följs. Lindex 

sätter genom uppförandekoden krav på anständiga arbetstider, hälsa, säkerhet, 

etiskt affärsbeteende skydd mot barnarbete och förbud mot diskriminering. 

Eftersom Lindex inte äger några egna fabriker är BSCI:s uppförandekod praxis 

för avtal med leverantör. Lindex använder sig idag av runt 350 fabriker där 

majoriteten av dem är belägna i Asien. På dessa fabriker arbetar ca 125 000 

människor med att producera Lindex kläder. Alla fabriker har blivit granskade 

utifrån uppförandekoden vilket helt uppfyller indikator HR10. Enligt 

hållbarhetsrapporten finns det risker med att Lindex leverantörer åsidosätter 

uppförandekoden. För att minska risken förbjuder Lindex sina leverantörer att 

upprätta kontrakt vid sidan av vad de tillsammans bestämt och utför också en 

nolltolerans mot avvikelser. Vid en avvikelse från uppförandekoden görs således 

inga mer beställningar utan den leverantören blir tvingad till att följa 

uppförandekoden. Lindex diskuterar alltså det som indikator HR11 efterfrågar 

men brister i att ange antal aktörer som har en bedömd negativ påverkan på 

mänskliga rättigheter.  



31 

 

Lindex gör vissa kontroller och granskningar av de fabriker de anser inneha hög 

risk för att åsidosätta sina skyldigheter enligt uppförandekoden. Information 

återges om att Lindex för tillfället inte har verktyg för att bedöma sin påverkan 

på mänskliga rättigheter, utan arbetet idag är mer förebyggande. 

Sammanfattningsvis beskrivs Lindex arbete med mänskliga rättigheter, men 

siffror saknas vilket är anledningen till att företaget endast delvis uppfyller tre 

av ovanstående indikatorer.  

4.1.3. Samhälle 

Tabell 4: Detta är Lindex frivilligt valda indikatorer inom subkategorin samhälle. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-SO4 Antal och procent av anställda/personer i ledningen som fått 
träning i antikorruption 

    

G4-SO5 Ange antal samt beskrivning om incidenter angående 
korruption som hur anställda/samarbetspartners blivit 
tillrättavisade eller avskedade pga detta. Rapportera också 
offentliga domar angående korruption 

    

G4-SO6 Ange det totala monetära värdet för bidrag indirekt och direkt 
relaterat till antikorruption utifrån land och mottagare.  

    

G4-SO7 Antal domstolsmål relaterade till konkurrensbegränsande 
åtgärder, monopolistiskt beteende eller överskridande av 
ansvar där företaget varit delaktiga samt utfallen av 
domstolsbeslut 

    

Lindex anställda har blivit utbildade i frågor som rör konflikthantering för att 

kunna hantera problem när de uppstår och de är uppmanade att kontakta sin 

chef när de inte vet hur de ska agera i en fråga. De har också fått information 

om till exempel anställdas rabattregler som relaterar till antikorruption och till 

att främja en bra arbetskultur. En e-learning ska introduceras år 2015 för 

antikorruption och policyer inom detta. Mer information efterfrågas av SO4 och 

SO5, därav är de endast delvis uppfyllda.   

Information ges att inga domstolsmål relaterat till korruption har skett. Under 

året har heller inga böter eller sanktioner getts företaget angående korruption 

eller monopolistiskt beteende. För tillfället ges heller inga bidrag till politiska 

insatser för att bekämpa korruption. En förklaring till varför detta inte görs ges 

inte, men indikatorerna SO6 och SO7 kräver inte ytterligare information varav 

de anses helt uppfyllda. 
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4.1.4. Produktansvar 

Tabell 5: Detta är Lindex frivilligt valda indikatorer inom subkategorin produktansvar. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-PR5 Resultat från kundundersökning som mäter kundnöjdhet. 
Rapportera väsentliga slutsatser utifrån lämpligt urval 

    

G4-PR6 Rapportera ifall organisationen säljer förbjudna eller politiskt 
uppmärksammade produkter och hur de hanterar frågor 
angående dessa produkter 

    

G4-PR7 Klagomål som tagits till domstol angående 
marknadskommunikation, promotions, marknadsföring och 
sponsring och hur utfallet blev 

    

G4-PR8 Rapportera antal klagomål rörande hur företaget hanterar 
kunddata eller om stölder av kunddata skett 

    

De krav som Lindex ställer på sina leverantörer medför att inga förbjudna 

produkter säljs. Dessa krav förbjuder till exempel vissa tekniker inom jeanstvätt 

och stödjer djurens rättigheter angående läder, päls, fjädrar och dun. I 

hållbarhetsrapporten redogörs för en händelse som uppmärksammades i media 

år 2013 angående angorakaninull. På grund av denna händelse valde företaget 

att ta ställning och sluta köpa in detta material. Lindex använder sig inte heller 

utav äkta päls. 

Sammanfattningsvis har Lindex valt att redovisa totalt 22 stycken av den sociala 

aspektens 48 indikatorer, vilket utgör 46 % av möjlig total redovisad 

information. Av de 22 indikatorer Lindex har valt att redovisa har de svarat helt 

på hälften av dem och delvis på de resterande. Det är ingen av de valda 

indikatorerna som de inte svarar alls på. Den största anledningen till att hälften 

av indikatorerna endast delvis uppfylls är på grund av att indikatorerna kräver 

att företaget redovisar antal eller andel, vilket ibland Lindex brister i att göra. 

Lindex erhöll 33 poäng av 96 möjliga enligt bedömningssystemet (se bilaga 1). 

Om Lindex hade besvarat alla indikatorer fullständigt som de valt att ta med i 

sitt GRI-index hade de erhållit 44 poäng. Lindex uppfyllde därmed sina valda 

indikatorer med 75 %. 

4.2. Coach 

Coach hållbarhetsrapport går att finna på företagets hemsida, genom att leta sig 

fram till var den är publicerad (Coach 2016). Coach hållbarhetsrapport från 2014 

är den andra som företaget upprättat och den är gjord utifrån ramverket G4, 

med tillämpningsnivån ”Core”. För upprättandet av hållbarhetsrapporten har 

aktieägarna deltagit och fått svara på vilka områden de anser vara mest kritiska 

för företagets påverkan på omvärlden. Utifrån vad aktieägarna har svarat har 

Coach gjort en bedömning av vad som är väsentligt för företagets 
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hållbarhetsarbete. Väsentlighetsanalysen har utgjort grunden för 

hållbarhetsrapportens innehåll.  

Vd:n har förhoppningar om att hållbarhetsrapporten ska användas för att rikta 

ljus mot företagets hängivenhet och arbete mot en hållbar framtid. 

Hållbarhetsrapporten har inte blivit externt granskad. Det är en självständig 

rapport på totalt 55 sidor och på baksidan finns GRI-index med vilka specifika 

indikatorer företaget har valt att använda. Coach har delat in indikatorerna i olika 

sektioner utefter hur de är skrivna i rapporten. Det leder till att Coach hänvisar 

till ett brett sidintervall där information till en mängd indikatorer återfinns. 

Coachs hållbarhetsrapport innehåller sex sidor med bilder på företagets 

produkter. 

  
Figur 4: Cirkeldiagrammet visar hur många sidor av Coach hållbarhetsrapport som innehåller 
bilder av deras produkter. 

Nedan följer en sammanställning av de indikatorer som Coach valt att redovisa 

inom den sociala aspekten samt om informationen redovisas helt, delvis eller 

inte alls, utifrån G4:s riktlinjer. Under varje tabell av respektive subkategori 

följer en förklaring av vissa indikatorer och vilken information som företaget 

presenterar eller utelämnar i sin hållbarhetsrapport. 

  

10%

90%
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4.2.1. Arbetsförhållanden 

Tabell 6: Detta är Coach frivilligt valda indikatorer inom subkategorin arbetsförhållanden. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-LA2 Fördelar för heltidsanställda jämfört med visstidsanställda, 
utifrån verksamhetsområde 

    

G4-LA6 Olyckor, arbetsskador, frånvarodagar för anställda och 
entreprenörer efter kön och arbetskategori   

    

G4-LA8 Rapportera lokala och globala formella avtal med 
fackföreningar rörande hälsa och säkerhetsaspekter, samt 
utbredningen i procent 

    

G4-LA10 Träningsprogram och möjligheten att förbättra sin 
arbetskompentens, möjligheten att avancera inom företaget 

    

G4-LA11 Procent av anställda som får regelbunden utvärdering av sitt 
arbete, presenterad efter kön och arbetskategori 

    

G4-LA12 Sammansättningen av anställda i procent utifrån kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupper samt andra grupper som är 
relevanta inom ledningen 

    

G4-LA15 Aktörer i leverantörskedjan som har en negativ eller 
potentiell påverkan på arbetsförhållanden, samt vilka 
samarbeten som har avslutats pga. det 

    

Enligt Coach hållbarhetsrapport arbetar företaget för mångfald samt ser till en 

anställds prestationer och gör ingen skillnad på en individ på grund av etnicitet, 

kön, graviditet, kultur, sexuell läggning, status eller militär status. Företaget har 

stora ambitioner för varje anställd och evaluerar varje år deras förutsättningar 

för att möta utmaningar och förväntningar. 

Alla som arbetar heltid i USA har rätt till två veckors betald semester när de är 

föräldralediga. Utöver det beskrivs inte ifall det är någon skillnad för 

medarbetare som är fast eller visstidsanställda, vilket LA2 kräver. Rapporten 

innehåller information om att företagets anställdas arbetarengagemang är den 

viktigaste pelaren och att Coach är mån om att attrahera stor talang till sitt 

företag. Varje medarbetare får därför vid starten en mentor som de kan vända 

sig till och som har ansvaret för att se till att främja möjligheter till utveckling. 

Information finns således om att Coach arbetar med att utbilda sin personal 

men inte om deras möjligheter till att avancera inom företaget, vilket betyder att 

indikator LA10 endast delvis uppfylls. Varje medarbetare utvärderas varje år för 

att se till deras årliga prestationer. Dessa prestationer kan komma att belönas via 

bonus eller provision. Företaget presenterar dock ingen information om hur 

anställda utvärderas efter arbetskategori varav LA11 endast uppfylls delvis. 

Coach arbetar ständigt för att eliminera säkerhetsrisker och hälsorisker för sina 

anställda för att erbjuda dem en trygg arbetsmiljö. Företaget har utvecklat flera 

olika policyer för att säkerställa det löpande arbetet för sina anställda. I 
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hållbarhetsrapporten visas en tabell för antalet skador och olyckor som uppstod 

under 2013 i USA. Eftersom att de inte redovisade det aktuella årets, 2014, 

skador har de inte uppfyllt indikatorn LA6 gällande skadefrekvensen. 

Coach har anställda i flera olika länder där de anställda har rätt till hälsovård, 

medicin och är försäkrade mot plötslig död. Information ges att anställda i 

Filippinerna och Thailand dock inte har den förmånen. Anledningen till att 

erbjudandet uteblir i vissa länder är på grund av annat socialt skydd som är mer 

konkurrenskraftigt. Eftersom att siffror i procent saknas angående kollektivavtal 

anses Coach endast delvis uppfylla indikator LA8. 

Alla Coach produkter produceras av leverantörer i utvecklingsländer. Coach 

försöker dock ha en viss kontroll över leverantörskedjan, från design till 

produktion. Innan ett kontrakt skrivs med en leverantör delas Coach ”Social 

Compliance Guidelines” ut, som innehåller en uppförandekod. Koden 

inkluderar krav som leverantörerna måste uppfylla för att kunna inleda ett 

samarbete med Coach. Företaget granskar också varje leverantörs fabrik utifrån 

kvalitet och deras affärsprocesser innan ett samarbete inleds. Coach gör därefter 

oanmälda besökt för interna och externa kontroller. I hållbarhetsrapporten 

återfinns ett diagram över antal oanmälda besök där de framställer antal 

överträdelser från deras uppförandekod enligt LA15. 

4.2.2. Mänskliga rättigheter 

Tabell 7: Detta är Coach frivilligt valda indikatorer inom subkategorin mänskliga rättigheter. 

Indikator Förklaring Helt  Delvis Inte 
alls 

G4-HR1 Antalet och procent av investeringskontrakt som 
innefattade klausuler om mänskliga rättigheter eller 
granskades utifrån kriterier om mänskliga rättigheter 

    

G4-HR5 Verksamheter eller leverantörer som har en risk att det 
förekommer barnarbete eller unga som utsetts för tungt 
arbete 

    

G4-HR6 Verksamheter eller leverantörer som har hög risk att det 
förekommer tvingande arbete 

    

G4-HR8 Antal identifierade incidenter där en överträdelse av 
ursprungsbefolkningens rättigheter skett. Rapportera 
incidenternas status och åtgärder 

    

G4-HR10 Procent av nya leverantörer som blivit granskade för hur 
de hanterar mänskliga rättigheter 

    

G4-HR11 Antal aktörer i leverantörskedjan med bedömd faktisk och 
signifikant negativ påverkan för mänskliga rättigheter. 
Redogör för förbättringar som avtalats samt ifall något 
samarbete avslutats och i så fall varför 

    

G4-HR12 Antal formella klagomål om mänskliga rättigheter som har 
adresserats eller lösts 
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Coach ger alla sina leverantörer en uppsättning av uppförandekoden ”Social 

Compliance Guidelines” som även innefattar regler angående de anställdas 

arbetstimmar, minimilöner och förbud mot barnarbete. Företaget väljer också 

leverantörer som arbetar för mångfald och inte diskriminerar vissa grupper, före 

andra leverantörer. I hållbarhetsrapporten anges därmed att Coach leverantörer 

måste följa uppförandekoden, men det anges inte i procent hur många klausuler 

som omfattar mänskliga rättigheter, vilket HR1 kräver. Det redogörs heller inte 

i rapporten vilka leverantörer som utgör en större risk för överträdelser av 

mänskliga rättigheter. Enligt hållbarhetsrapporten är Coach delaktig i en 

organisation som heter ”Better Work Vietnam”, som arbetar ideellt för bättre 

arbetsförhållanden i sex av företagets fabriker, men vad gäller riskbedömning 

som efterfrågas av indikator HR5 och HR6 saknas information om. 

Coach uppfyller helt indikatorerna HR8 och HR10 på grund av att det beskrivs 

hur hanteringen av klagomål går till och att företaget under år 2014 har gjort 

166 besök hos sina leverantörer för granskning av hur väl de följer 

uppförandekoden. Utifrån granskningarna visade sig 3 % av företagets 

leverantörer ha brutit mot uppförandekoden och 6 % av leverantörerna som 

granskades hade brustit i att föra dokumentation kring könsfördelning. I 

rapporten finns dock inte information om hur många klagomål Coach fått in 

angående mänskliga rättigheter, vilket medför att indikator HR12 inte alls 

uppfylls.  

4.2.3. Samhälle 

Tabell 8: Detta är Coach frivilligt valda indikatorer inom subkategorin samhälle. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-SO3 Antalet och procent verksamheter som bedöms innebära en 
risk relaterad till korruption och hur många av dessa som 
bedöms signifikanta 

    

G4-SO4 Antal och procent av anställda/personer i ledningen som fått 
träning i antikorruption 

    

G4-SO6 Ange det totala monetära värdet för bidrag indirekt och direkt 
relaterat till antikorruption utifrån land och mottagare 

    

 

Coach arbetar med att utbilda personalen på ledningsnivå i anti-korruption 

policyer och procedurer. Hur stor andel eller antal av verksamheter som bedöms 

ha en risk relaterat till korruption anges inte i rapporten. På grund av att inga 

siffror ges uppfylls inte kravet för indikator SO3. Det ges heller ingen 

information ifall företaget ger några bidrag indirekt eller direkt relaterat till 

antikorruption enligt SO6. 
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4.2.4. Produktansvar 

Tabell 9: Detta är Coach frivilligt valda indikatorer inom subkategorin produktansvar. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-PR1 I procent hur många produkt- och servicekategorier som 
bedöms kunna förbättras utifrån hälsoeffekter och säkerhet 

    

I Coach hållbarhetsrapport redovisas inte någon information om indikatorn 

PR1 vilket medför att den inte uppfylls alls. 

Sammanfattningsvis har Coach valt att inkludera totalt 18 stycken av G4 sociala 

indikatorer, vilket innebär att företaget valt att redovisa 38 % av alla indikatorer 

som omfattas av den sociala aspekten. Av dessa 18 indikatorer har Coach helt 

svarat på 28 %, delvis på 33 % och inte alls på 39 % av dem. Den största 

anledningen till att företaget inte alls har svarat på vissa indikatorer är på grund 

av att siffror saknas eller att diskussioner saknats om det som indikatorn 

efterfrågar. Enligt bedömningssystemet (se bilaga 1) fick Coach 9 poäng av 96 

möjliga. 9 poäng utgör 25 % av maximal poäng för företagets valda indikatorer.  

4.3. XXL 

XXL:s hållbarhetsrapport finns inte att hämta på företagets hemsida, då 

hemsidan endast är avsedd för att sälja företagets produkter (XXL 2016). 

Hållbarhetsrapporten finns endast att hämta via GRI:s databas (GRI 2016). På 

hemsidan finns heller ingen information om företagets hållbarhetsarbete. XXL:s 

2014 års hållbarhetsrapport är företagets första och är upprättad enligt 

riktlinjerna i G4 med tillämpningsnivån ”Core”. XXL har sammanställt en 

väsentlighetsanalys där olika aspekter i företagets hållbarhetsarbete rankats efter 

hur viktiga de är. Sammanställningen är gjord efter att ha identifierat företagets 

långsiktiga hållbarhetsmål och efter att ledningsgruppen identifierat 

intressenternas huvudsakliga intressen. XXL är i stor utsträckning beroende av 

utomstående parter vid exempelvis produktion, och företagets samarbete med 

leverantörer är därför av stor vikt. I inledningen av rapporten återges att 

företagets arbete i hållbarhetsfrågor är viktigt för att upprätthålla ett bra rykte 

och att negativa händelser eller publikationer kan leda till en minskning i 

efterfrågan på företagets produkter. 

XXL:s hållbarhetsrapport är  en fristående rapport på 22 sidor och har inte blivit 

externt granskad. Rapporten innefattar till största del löpande text, men det 

återfinns fyra bilder och ett fåtal diagram. GRI-index presenteras längst bak i 

rapporten och företaget hänvisar där till den sida och rubrik i rapporten som 

information återges på. 
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Figur 5: Cirkeldiagrammet visar hur många sidor av XXL:s hållbarhetsrapport som innehåller 
bilder av deras produkter. 

Nedan följer en sammanställning av de indikatorer som XXL valt att redovisa 

inom den sociala aspekten samt om informationen redovisas helt, delvis eller 

inte alls, utifrån G4:s riktlinjer. Under varje tabell av respektive subkategori 

följer en förklaring av vissa indikatorer och vilken information som företaget 

presenterar eller utelämnar i sin hållbarhetsrapport. 

4.3.1. Arbetsförhållanden 

Tabell 10: Detta är XXL:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin arbetsförhållanden. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-LA9 Genomsnittliga utbildningstimmar i antal per anställd 
utifrån kön och arbetskategori 

    

G4-LA10 Träningsprogram och möjligheten att förbättra sin 
arbetskompentens samt möjligheten att avancera inom 
företaget 

    

G4-LA11 Procent av anställda som får regelbunden utvärdering av sitt 
arbete, presenterad efter kön och arbetskategori 

    

G4-LA14 Procent av nya leverantörer som blev granskade utifrån 
kriterier om arbetsförhållanden 

    

 

I XXL:s hållbarhetsrapport framgår vikten av att utveckla de anställdas 

kompetens och att företaget byggt en anläggning där anställda har möjlighet till 

träning. XXL erbjuder även olika kurser för alla anställda och har ett särskilt 

program som fokuserar på ledarskap för att skapa nya chefer inom företaget. 

Information om hur många utbildningstimmar en anställd får i genomsnitt 

anges ej i rapporten, varför indikator LA9 inte anses vara uppfylld. Indikator 

LA11 anses vara helt uppfyllda då företaget anger att alla anställda får 

regelbunden utvärdering av sitt arbete. 

16%

84%

XXL

Produktbilder Totalt
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LA14 är helt uppfylld eftersom information finns om att alla XXL:s nya kontrakt 

med leverantörer och partners inkluderar XXL:s uppförandekod för 

leverantörer. En djup företagsbesiktning sker även av nya leverantörer utifrån 

bland annat arbetsförhållanden, dock förklaras inte vad besiktningen innefattar. 

150 av XXL:s leverantörer har ett kontrakt som inkluderar XXL:s etiska 

standarder och företagets uppförandekod för leverantörer, men XXL har som 

ambition att öka denna siffra. Rapporten belyser dock att koncernen inte 

kontrollerar sina leverantörer eller deras verksamheter. Ett arbete med att 

övervaka förhållandena hos företagets leverantörer ska inledas 2015. Upptäcks 

att en leverantör överskrider någon av punkterna i uppförandekoden för 

leverantörerna fastställs en konkret plan för att förbättra situationen. Oftast ges 

bara en varning, men om det är allvarliga överskridanden avslutar XXL 

samarbetet med leverantören. 

4.3.2. Mänskliga rättigheter 

Tabell 11: Detta är XXL:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin mänskliga rättigheter. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-HR1 Antalet och procent av investeringskontrakt som innefattade 
klausuler om mänskliga rättigheter eller granskades utifrån 
kriterier om mänskliga rättigheter 

    

G4-HR2 Antalet timmar och andelen anställda som får utbildning i frågor 
om mänskliga rättigheter 

    

G4-HR5 Verksamheter eller leverantörer som har en risk att det 
förekommer barnarbete eller unga som utsetts för tungt arbete 

    

G4-HR6 Verksamheter eller leverantörer som har hög risk att det 
förekommer tvingande arbete 

    

G4-HR10 Procent av nya leverantörer som har blivit granskade för hur de 
hanterar mänskliga rättigheter 

    

 

I rapporten anges att XXL är beroende av utomstående leverantörer och att det 

är viktigt för företaget att veta under vilka omständigheter som produkterna är 

tillverkade. I samband med det nämns att företaget inte accepterar 

diskriminering, barnarbete, korruption och andra inskränkningar av mänskliga 

rättigheter. Principerna är inkluderade i XXL:s uppförandekod och 

uppförandekoden för leverantörerna. HR1 är inte helt uppfylld eftersom 

information endast finns om att alla nya investeringskontrakt innefattar 

uppförandekoden för leverantörer, men inte antal eller procent av befintliga 

investeringskontrakt som har ett sådant kontrakt. Rapporten informerar om att 

utbildning i företagets värderingar ges till alla anställda men hur många timmar 

som avsetts för det anges inte, vilket indikator HR2 efterfrågar. 
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I rapporten nämns inte några specifika verksamheter eller leverantörer som har 

en hög risk för att barnarbete eller tvingande arbete förekommer, vilket är 

anledningen till att HR5 samt HR6 inte är helt uppfyllda. Alla nya 

leverantörskontrakt eller andra investeringskontrakt  innefattar XXL:s 

uppförandekod för leverantörer och XXL granskar dem utifrån kriterier om 

mänskliga rättigheter, vilket indikator HR10 efterfrågar.  

4.3.3. Samhälle 

Tabell 12: Detta är XXL:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin samhälle. 

Indikator Förklaring Helt Delvis  Inte 
alls 

G4-SO3 Antalet och procent verksamheter som bedöms innebära en 
risk relaterad till korruption och hur många av dessa som 
bedöms signifikanta 

    

G4-SO4 Antal och procent av anställda/personer i ledningen som fått 
utbildning i anti-korruption 

    

G4-SO9 Procent av nya leverantörer som var granskade utifrån kriterier 
som påverkar samhället 

    

 

SO3 anses inte vara uppfylld alls då ingen information anges i rapporterna om 

hur många verksamheter som bedöms inneha en signifikant risk för 

förekomsten av korruption, endast att XXL motsätter sig sådana företeelser och 

att en uppförandekod finns för både företaget och dess leverantörer. 

Uppförandekoden innefattar aspekter om mänskliga rättigheter samt anti-

korruption och alla anställda anges få utbildning i koden. Det nämns dock inte 

på vilket sätt utbildningen erbjuds eller i vilken omfattning den ges, vilket är 

anledningen till att indikator SO4 endast är delvis uppfylld.  

SO9 omfattas av samma information som nämnts om granskning av nya 

leverantörer utifrån mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Alla nya 

kontrakt innehåller uppförandekoden, vilken även innefattar kriterier som 

påverkar samhället. Det görs dock inga kontroller på att punkterna i kontrakten 

följs. 
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4.3.4. Produktansvar 

Tabell 13: Detta är XXL:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin produktansvar. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-PR1 I procent hur många produkt- och servicekategorier som 
bedöms kunna förbättras utifrån hälsoeffekter och säkerhet 

    

G4-PR2 Totala antalet rapporter om incidenter som brutit mot regler 
kring hälsoeffekter och säkerhet av produkter och vilken 
konsekvens de givit 

    

G4-PR3 Vilka kriterier som företaget begär att deras produkter och 
tjänster ska ge för information 

    

G4-PR4 Totala antalet rapporter om incidenter som brutit mot regler 
kring produktinformation och märkning av produkterna och 
vilken konsekvens de givit 

    

G4-PR5 Resultat kring viktiga undersökningar om kundnöjdheten     

 

I XXL:s hållbarhetsrapport anges inte den procentuella andelen av produkt- 

eller servicekategorier som bedöms kunna förbättras utifrån hälsoeffekter och 

säkerhet, var på indikator PR1 endast delvis är uppfylld. Beskrivningar finns 

däremot om hur säkerhetsarbetet utförs med utgångspunkt i tre 

produktkategorier; vapen, kemikalier och hälso- & matprodukter. Inom 

vapenkategorin anges vilka lagar och regler som efterföljs och att ett fortsatt 

arbeta planeras i nära relation med myndigheterna, för att följa de lagändringar 

som förekommer. Procedurer för att upptäcka produkter som innehåller 

kemikalier görs kontinuerligt och misstänks en produkt innehålla något 

olämpligt ämne tas den bort från butiken. Tre incidenter rapporterades under 

2014 och under 2015 har XXL ambitioner att utföra egna tester av produkterna. 

Ingen information ges ifall incidenterna resulterade i några former av sanktioner 

och därför är inte indikator PR2 helt uppfylld. XXL tog bort produkterna som 

det rörde sig om och avslutade samarbetet med vissa leverantörer. Alla XXL:s 

hälsoprodukter är godkända av ”FDA” (Food and Drug Administration) och 

alla hygienartiklar ska vara godkända av ”BRC Global Standard Consumer” eller 

liknade standard. Företaget planerar att fortsätta samarbetet med ”FDA” för att 

garantera säkerheten i deras produkter. 

Indikatorn PR3 är inte helt uppfylld eftersom information endast finns om ett 

medlemskap i ”Norwegian Consumer Product Safty Act” som reglerar hur 

produkter ska vara märkta. Hållbarhetarapporten innehåller dock inte 

information om vilka kriterier medlemskapet kräver. För indikator PR3 hänvisas 

till samma incidenter som vid PR2, vilket resulterar i att denna inte heller är helt 

uppfylld, då sanktioner kring incidenterna inte angivits.  
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För indikator PR5 presenteras i rapporten att under 2014 har XXL vunnit pris 

för bästa detaljhandelskedja av ”Virke” och blivit rankade som bästa 

kundvänliga sportdetaljhandel kedja i Norge, framröstad av kunderna. 

Rapporten innehåller även information om utmärkelser som inte är hänförliga 

till 2014. 

XXL har i sin hållbarhetsrapport för 2014 inkluderat totalt 17 indikatorer om 

socialt arbete av 48 möjliga. Av de indikatorer som företaget valt att ta med 

bedöms 12 % inte alls uppfyllda och 59 % delvis uppfyllda. Enligt 

bedömningssystemet (se bilaga 1) har XXL fått 18 av maximalt 96 poäng 

Avsaknaden av poängen beror till stor del på att information som G4:s ramverk 

efterfrågar för en specifik indikator inte besvaras alls, men företaget har ändå 

valt att ta med indikatorn i rapportens GRI-index. Hade XXL svarat helt på alla 

indikatorer som valts hade företaget erhållit 34 poäng. Hänvisningar från GRI-

index görs många gånger endast till en rubrik som sträcker sig över flera sidor, 

vilket medför att tolkningar måste göras. De indikatorer som delvis är uppfyllda 

saknar ofta kvantitativ information och företaget väljer att endast presentera hur 

de arbetar i frågan. 

4.4. Puma 

PUMA:s hållbarhetsrapport går att finna på företagets hemsida, genom endast 

ett få knapptryckningar (PUMA 2016). Det går även på hemsidan att läsa 

översiktligt om PUMA:s hållbarhetsarbete och informationen där återfinns 

sedan mer detaljerat i rapporten. PUMA:s hållbarhetsrapport från 2014 är 

integrerad med årsredovisningen och företaget har sedan 2003 upprättat 

rapporter enligt GRI:s riktlinjer. År 2014 valde företaget att tillämpa GRI:s 

nyaste ramverk G4 och rapporten följer tillämpningsnivån ”Core”. År 2013 

gjorde PUMA en väsentlighetsanalys över företagets mest substantiella faktorer 

i hållbarhetsarbetet och i november 2014 gjordes bedömningen att den 

fortfarande var möjlig att tillämpa som underlag för det aktuella årets 

hållbarhetsrapport. Analysen användes som grund när indikatorer från GRI 

valdes ut. 

PUMA:s hållbarhetsarbete är uppdelat i två pelare; sociala och miljömässiga 

frågor. Inom den sociala delen arbetar nio anställda med att bevaka överträdelser 

av företagets uppförandekod hos de 400 externa tillverkningspartners, som 

främst är lokaliserade i Asien.  Rapporten är 194 sidor, men är som tidigare 

nämnts integrerade i årsredovisningen, och innehåller mycket bilder samt olika 

typer av grafer. 47 sidor av PUMA:s rapport innehåller bilder av företagets 
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produkter, vilket utgör 20 % av hela rapporten. GRI-index återfinns i slutet av 

rapporten och här hänvisar PUMA till respektive sida och rubrik där 

informationen finns i rapporten. Sammanställningen över GRI-index innehåller 

även information om indikatorerna är helt eller delvis uppfyllda samt om de är 

godkända av en extern part. Är en indikator bara delvis uppfylld skrivs i 

anslutning till den indikator vilken information som har redovisats och vilken 

som inte har det, oftast på grund av att den informationen inte är väsentlig enligt 

analysen. 

 
 
Figur 6: Cirkeldiagrammet visar hur många sidor av Pumas hållbarhetsrapport som innehåller 
bilder av deras produkter. 

Nedan följer en sammanställning av de indikatorer som PUMA valt att redovisa 

inom den sociala aspekten samt om informationen redovisas helt, delvis eller 

inte alls, utifrån G4:s riktlinjer. Under varje tabell av respektive subkategori 

följer en förklaring av vissa indikatorer och vilken information som företaget 

presenterar eller utelämnar i sin hållbarhetsrapport. 
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4.4.1. Arbetsförhållanden 

Tabell 14: Detta är PUMA:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin arbetsförhållanden. 

Indikator Förklaring Helt Delvis  Inte 
alls 

G4-LA1 Antalet nyanställda och omsättning av anställda under året 
efter ålder, kön och region 

    

G4-LA6 Olyckor, arbetsskador, frånvarodagar för anställda och 
entreprenörer efter kön och arbetskategori   

    

G4-LA9 Genomsnittliga utbildningstimmar i antal per anställd 
utifrån kön och arbetskategori 

    

G4-LA10 Träningsprogram och möjligheten att förbättra sin 
arbetskompentens, möjligheten att avancera inom företaget 

    

G4-LA11 Procent av anställda som får regelbunden utvärdering av sitt 
arbete, presenterad efter kön och arbetskategori 

    

G4-LA12 Sammansättningen av anställda i procent utifrån kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupper samt andra grupper som är 
relevanta inom ledningen 

    

G4-LA14 Procent av nya leverantörer som blev granskade utifrån 
kriterier om arbetsförhållanden 

    

G4-LA15 Aktörer i leverantörskedjan som har en negativ eller 
potentiell påverkan på arbetsförhållanden, samt vilka 
samarbeten som har avslutats pga. det 

    

G4-LA16 Antal klagomål som gjordes under året rörande 
arbetsförhållanden och hur många som löstes under 
perioden 

    

De indikatorer som är delvis uppfyllda inom subkategorin arbetsförhållanden 

förklaras i rapporten med att den information som inte presenteras ej är 

väsentlig eller att den inte gått att få fram. För indikator LA6 rapporterades 

exempelvis att 93 arbetsolyckor inträffade bland alla PUMA:s leverantörer, men 

mindre olyckor hos den egna verksamheten rapporteras inte eftersom det inte 

anses väsentligt för PUMA:s hållbarhetsarbete.  

PUMA arbetar kontinuerligt med att övervaka händelser som strider mot 

företagets uppförandekod och arbetar tillsammans med Fair Labor Association 

(FLA) samt Better Work Program of the International Labor Organization 

(ILO) för att främja goda arbetsförhållanden hos PUMA:s alla leverantörer. Den 

största risken finns hos tillverkningsfabrikerna och PUMA har därför infört ett 

system för granskning av att de följer uppförandekoden. Alla nya leverantörer 

granskas och indikator LA14 är därför helt uppfylld, men eftersom systemet är 

nytt har endast 23,7 % av de befintliga leverantörerna granskats. PUMA:s 

ambition är dock att alla ska vara granskade i slutet av 2015.  

PUMA har en etisk kod som alla i företaget ska följa och koden omfattar allas 

rätt till lika möjligheter. Könsfördelningen inom ledningen och inom olika 

arbetskategorier presenteras, men inte andel som tillhör en minoritetsgrupp. 

Enligt PUMA:s hållbarhetsrapport har information om hur stor andel som 
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tillhör en minoritetsgrupp inte varit möjlig att ta fram och det är därför som 

indikator LA12 inte är helt uppfylld. Indikator LA15 ska bland annat innehålla 

information om hur många leverantörer, som efter granskning, företaget valt att 

avsluta relationen med eller som företaget avtalet med om en förbättring. 

Informationen anges inte i rapporten, vilket är anledningen till att indikatorn 

endast är delvis uppfylld. 

4.4.2. Mänskliga rättigheter 

Tabell 15:Detta är PUMA:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin mänskliga 
rättigheter. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-HR1 Antalet och procent av investeringskontrakt som 
innefattade klausuler om mänskliga rättigheter eller 
granskades utifrån kriterier om mänskliga rättigheter 

    

G4-HR2 Antalet timmar och andelen anställda som får utbildning i 
frågor om mänskliga rättigheter  

    

G4-HR3 Antal incidenter av diskriminering, hur företaget hanterat 
de incidenter som skett och hur företaget arbetar för att 
motverka diskriminering i framtiden 

    

G4-HR4 Rapportera fall där en anställds rätt att ansluta sig till ett 
fackförbund eller kollektivavtal kränks i verksamheten 
eller hos en leverantör med utgångspunkt från region och 
typ av verksamhet samt hur man stödjer denna rättighet 

    

G4-HR5 Verksamheter eller leverantörer som har en risk att det 
förekommer barnarbete eller unga som utsetts för tungt 
arbete 

    

G4-HR6 Verksamheter eller leverantörer som har hög risk att det 
förekommer tvingande arbete 

    

G4-HR9 Antal och procent av verksamheten som har blivit 
granskade angående mänskliga rättigheter eller bedömda 
konsekvenser av verksamhetens påverkan 

    

G4-HR10 Procent av nya leverantörer som har blivit granskade för 
hur de hanterar mänskliga rättigheter 

    

G4-HR11 Antal aktörer i leverantörskedjan med bedömd faktisk och 
signifikant negativ påverkan för mänskliga rättigheter. 
Redogör för förbättringar som avtalats samt ifall något 
samarbete avslutats och i så fall varför 

    

G4-HR12 Antalet klagomål inom området mänskliga rättigheter, hur 
många som har tagits upp, lösts med hjälp av formella 
klagomåls system 

    

 

Information ges i rapporten att PUMA ständigt arbetar med att anpassa 

uppförandekoden efter förändrade situationer eller efter incidenter som har 

inträffat. Indikator HR1 är helt uppfylld, då alla nya leverantörer och 

investeringskontrakt ingår avtal som omfattar företagets uppförandekod och 

PUMA arbetar med att bevaka att dessa efterlevs. Fokus för PUMA:s 

hållbarhetsrapport är att ge information om företagets leverantörer och för flera 

av indikatorerna presenterar endast information om leverantörerna och inte om 
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den egna verksamheten. För indikator HR3 presenteras exempelvis endast 

incidenter som inträffat hos företagets leverantörer, dock specificeras inte hur 

många av incidenterna som rörde diskriminering. 

PUMA har implementerat Freedome of Association Protocol (FoA) för att 

motverka risken att anställda hos företagets leverantörer saknar friheten att 

ansluta sig till fackföreningar. HR4 anges i rapporten vara helt uppfylld, men 

information om specifika händelser som inskränkningar på rätten att ansluta sig 

till fackföreningar saknas. Indikatorn ska även innehåll information om vilka 

verksamheter företaget bedömer ha en hög risk för incidenter i frågan utifrån 

typ av verksamhet och region, men informationen presenteras endast generellt 

för alla leverantörer. 

Information angående barnarbete eller tvingande arbete hos PUMA:s 

verksamheter eller hos företagets leverantörer redovisas inte med klarhet. Det 

anges inga särskilda verksamheter eller geografiska områden där risken för 

sådana förhållanden är hög, utan information ges endast att det under året har 

skett incidenter som brutit mot organisationens uppförandekod och vilka 

åtgärder som vidtagits i de fallen. De incidenter som nämns i rapporten 

innefattar inte problem rörande barnarbete eller tvingande arbete.  

4.4.3. Samhälle 

Tabell 16: Detta är PUMA:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin samhälle. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-SO1 Procent av verksamheter som har implementerade lokala 
samhällsengagemang, bedömning av påverkan och 
utvecklingsprogram 

    

G4-SO3 Antalet och procent verksamheter som bedöms innebära en 
risk relaterad till korruption och hur många av dessa som 
bedöms signifikanta 

    

G4-SO4 Antal och procent av anställda/personer i ledningen som fått 
utbildning i antikorruption 

    

G4-SO9 Procent av nya leverantörer som var granskade utifrån 
kriterier som påverkar samhället 

    

G4-SO10 Antal och procent av leverantörer som har en negativ 
påverkan på samhället och vilka åtgärder som har tagits 

    

I rapporten redovisas PUMA:s samhällsengagemang endast i kvalitativ data och 

ej i procent, vilket är anledningen till att indikator SO1 bara är delvis uppfylld. 

Företaget hänvisar till att mer information i frågan kan hittas i de individuella 

leverantörernas hållbarhetsrapporter, eftersom produktionen är outsourcad. I 

rapporten beskrivs PUMA:s engagemang i olika välgörenhetsorganisationer, 

program som ska höja säkerheten, förbättra friheten, och minska påverkan på 

miljön. 
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För indikator SO3 anges i rapporten PUMA:s arbete i frågan om korruption, 

men inga siffror redovisas. Information om specifika verksamheter som bedöms 

innebära en risk relaterad till korruption anges heller inte. Enligt PUMA:s 

policyer blir alla nya leverantörer granskade utefter kriterier som har en påverkan 

på samhället och indikator SO9 är därför helt uppfylld. För indikator SO10 

redovisas inga specifika leverantörer som har en negativ påverkan på samhället, 

utan företaget anger endast hur många leverantörer totalt som bedöms ha fler 

risker och incidenter redovisas efter deras betygsystem. Det hänvisas även i detta 

anseende till leverantörernas egna hållbarhetsrapporter.  

4.4.4. Produktansvar 

Tabell 17: Detta är PUMA:s frivilligt valda indikatorer inom subkategorin produktansvar. 

Indikator Förklaring Helt Delvis Inte 
alls 

G4-PR1 I procent hur många produkt- och servicekategorier som 
bedöms kunna förbättras utifrån hälsoeffekter och 
säkerhet 

    

G4-PR3 Vilka kriterier som företaget begär att deras produkter och 
tjänster ska ge för information 

    

Enligt PUMA:s väsentlighetsanalys behöver företaget förbättra 

produktkvaliteten, produktdesignen och produktutvecklingen. Utifrån den 

analysen anses endast dessa två indikatorer väsentliga att redovisa. Rapporten 

innehåller information om hur många RSL(Restricted Substances List)-test som 

har gjorts under året, samt hur många av dessa som hade fel i sig. RSL-test 

innebär att tester görs av material i PUMA:s produkter för att kontrollerar att 

de inte innehåller material som återfinns på listan. Informationen presenteras 

inte utifrån produktkategori och därför är indikator PR1 endast delvis uppfylld. 

För indikator PR3 anges att PUMA:s produkter ska innehålla information som 

normalt krävs och det finns inga krav på särskild produktinformation. 

Sammanfattningsvis redovisar PUMA 26 av 48 möjliga sociala indikatorer, vilket 

utgör 54 %. Av de presenterade indikatorerna är det ingen av dem som helt 

saknar information som krävs av ramverket G4. 23 % av de valda indikatorerna 

uppfylls helt och 77 % ger delvis den efterfrågade informationen. Enligt 

bedömningssystemet (se bilaga 1) har PUMA fått 21 poängen av 96 möjliga. 21 

poäng motsvara 62 % av 52 poäng som hade erhållits om alla valda indikatorer 

uppfyllts helt.  
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5. Analys 

I avsnittet diskuteras det empiriska materialet med hjälp av olika redovisningsteorier, GRI:s 

redovisningsprinciper samt tidigare forskning. 

Global Reporting Initiative (GRI) tillhandahåller ett ramverk (G4) för hur 

företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete bland annat utifrån den sociala 

aspekten. GRI (2013) betonar vikten av att hållbarhetsrapporter ska utgå från 

deras redovisningsprinciper, som presenteras i avsnitt 2.4, angående innehållet 

och kvaliteten av rapporten. En av de kvalitativa principerna är att 

informationen i rapporterna ska kunna jämföras över tid och med andra företags 

rapporter. Vid en jämförelse av de fyra granskade rapporterna varierar kvaliteten 

och innehållet av rapporterna. Av de indikatorer som företagen valt att redovisa 

kan de uppfyllas helt delvis eller inte alls. Lindex är det företag i vår granskning 

som uppfyller sina valda indikatorer i störst utsträckning. Enligt betygsystemet 

fick företaget 33 poäng, vilket är 75 % av poängen som hade erhållits om alla 

valda indikatorer hade uppfyllts helt. PUMA fick 32 poäng, men uppfyllde bara 

sina valda indikatorer med 62 % eftersom företaget valt att ta med fler 

indikatorer i sitt GRI-index än Lindex. XXL fick 18 poäng och uppfyller därmed 

sina valda indikatorer med 53 %. Coach erhöll endast 9 poäng, vilket motsvarar 

25 % av sina valda indikatorer. Anledningen till Coach låga poäng är på grund 

av att de valda indikatorerna som inte besvaras alls är fler än de som besvaras 

helt. Att poängen skiljer sig åt kan förklaras med att företagen endast ska 

redovisa de indikatorer som är relaterade till hållbarhetsarbetet enligt den gjorda 

väsentlighetsanalysen (GRI 2013). Ett antagande är dock att de indikatorer som 

företagen faktiskt väljer att redovisa bör svaras på helt, vilket de fyra företagen 

gör i olika utsträckning.  

En anledning till att företag väljer att offentliggöra frivillig information, som 

anges inom disclosureteorierna, är för att uppfattas som legitima av sina 

intressenter (Baboukardos et al. 2016). Genom att företaget redovisar ett flertal 

indikatorer, kan en intressent som läser rapporten anse att företagets 

hållbarhetsarbete är legitimt. PUMA är det företag som redovisar flest 

indikatorer, 26 stycken, och bör därför enligt disclosureteorierna anses mest 

legitima. Vid en grundligare granskning av informationen i rapporterna ansågs 

mängden offentliggörande inte alltid ha ett direkt samband med rapportens 

trovärdighet. Enligt GRI (2013) ska rapporten kommunicera med företagens 

alla intressenter, men utan djupare kunskap om företagets hållbarhetsarbete kan 

rapporterna ibland bli svårtolkade. PUMA:s rapport var inte alltid tydlig och 
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lättförståelig, vilket minskar den uppfattade legitimiteten. Coach och XXL 

presenterar också information i sina rapporter som minskar företagens 

uppfattade legitimitet. Båda företagen presenterar information som är hänförligt 

till 2013 och inte det aktuella året för rapporten. Det går emot GRI:s (2013) 

redovisningsprinciper om att innehållet skall uppfylla en grad av kvalitet genom 

att exempelvis vara tydligt, korrekt och i rätt tid. Innehållet i rapporten skall även 

vara väsentligt och fullständigt för företagets hållbarhetsarbete (GRI 2013), 

vilket framförallt Coach brister i. Företaget tar upp information som inte 

efterfrågas av ramverket och har tagit med ett flertal indikatorer där den 

efterfrågade informationen helt saknas.  

Inom disclosureteorierna kan offentliggörandet av information även ses som ett 

marknadsföringsverktyg (Baboukardos et al. 2016). De undersökta rapporterna 

antas delvis användas i marknadsföringssyfte, eftersom företagen vill förmedla 

sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter. Rapporterna innehåller även i olika 

stor utsträckning bilder med företagens produkter, som kan uppfattas som 

marknadsföring. Lindex hållbarhetsrapport består av 19 produktbilder, vilket 

utgör 24 % av hela rapporten. Även om det är hållbarhetsarbete som står fokus 

i Lindex rapport så ges uppfattningen om att företaget arbetat mycket med vilka 

signaler som sänds ut och att företaget även vill marknadsföra sig med hjälp av 

hållbarhetsrapporten. XXL har endast fyra bilder i sin hållbarhetsrapport som 

visar företagets produkter. Att XXL har så få bilder kan ha ett samband med att 

det är första gången företaget upprättar en hållbarhetsrapport och inte har 

samma kunskap som Lindex om hur rapporten kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg. 

Enligt Akerlof (1970) råder informationssymmetri på marknaden för finansiell 

information vilket skapar incitament för företag att marknadsföra produkter 

som att de har bättre kvalitet än vad de faktiskt har. På grund av intressenternas 

brist på information uppstår ett problem i att validera produkternas kvalitet. 

Efter granskning av studiens fyra företags hållbarhetsrapporter och med 

Akerlofs (1970) teorier om informationsasymmetri som grund, kan det tänkas 

att företagens intressenter möter svårigheter i att utvärdera innehållets kvalitet. 

Enligt intressentteorin måste företag tillhandhålla sina intressenter med 

information som kan påverka deras beslut rörande företaget (Grey et al. 1996). 

Företagen besitter dock mer information om verksamheten än intressenterna, 

vilket leder till att företagen kan välja ut vilken information som ska 

offentliggöras och kan således måla upp en bild av verkligheten som egentligen 

inte stämmer. Resonemanget kan också hänföras till Belkaouis (1978) teori om 
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icke-linjär redovisningskommunikation, där redovisningen ses som ett språk 

och företagen försöker göra sina intressenter mottagliga för upprättarens syn av 

verkligheten. På grund av att en intressent som läser rapporten inte alltid har 

information om hur företagens hållbarhetsarbete ser ut i praktiken måste 

företagen använda sig av olika metoder för att skapa trovärdighet. I Lindex 

hållbarhetsrapport beskrivs att företaget samarbetar med en global organisation, 

BSCI (Business Social Compliance Initiative), för att säkerställa att företagets 

leverantörer erbjuder rättvisa arbetsförhållanden och ser till de anställdas 

mänskliga rättigheter. Enligt Akerlof (1970) kan ett företag öka sin trovärdighet 

gentemot sina intressenter genom att arbeta med olika organisationer som 

främjar bättre villkor, vilket då Lindex gör genom att berätta om samarbetet med 

BSCI. Det ger ett intryck av att Lindex engagerar sig i större utsträckning än till 

exempel XXL som inte kontrollerar sina leverantörers arbetsprocesser. En 

redovisningsprincip enligt GRI (2013) är att informationen ska gå att säkerställa 

och följas upp för att öka tillförlitligheten. En intressent kan därför tänkas få 

högre tillförlitlighet för Lindex än för XXL eftersom det går att säkerställa 

BSCI:s arbete och samarbete med Lindex. 

Zadek (2004) menar att alla företag går igenom fem steg i processen att lära sig 

socialt företagsansvar. Genom den information som studiens företag 

presenterar i sina rapporter går det att antyda vart de befinner sig i 

lärandeprocessen. Ingen av de undersökta företagen befinner sig i det defensiva 

steget då alla, i och med upprättandet av rapporterna, erkänner sitt ansvar för 

en hållbar utveckling. Information anges i XXL:s hållbarhetsrapport om en 

implementerad uppförandekod både i företaget och för leverantörerna men 

brister i utelämnandet av praktiska åtgärder för säkerställande av efterlevnad. 

XXL upplevs därför befinna sig i det tillmötesgående steget, då företaget 

erkänner att det finns ett problem men tar inte ett större ansvar för 

hållbarhetsarbetet (Zadek 2004). Att de befinner sig i det tillmötesgående steget, 

kan kopplas samman med att rapporten är den första som företaget har 

upprättat och att XXL ännu inte kommit långt med att integrera sitt 

hållbarhetsarbete i företagets strategier. Coach har kommit längre än XXL i 

lärandeprocessen om hur de hanterar hållbarhetsfrågor. Coach har 

implementerat ett system för att kontrollera att leverantörerna lever upp till 

företagets uppförandekod genom till exempel oanmälda besök för granskning. 

Det visar på att Coach erkänner ett långsiktigt problem vilket bör hanteras på 

ledningsnivå och att företaget befinner sig på det tredje steget (Zadek 2004). 

Utgörs hållbarhetsarbetet till en del av strategin för att skapa konkurrensfördelar 

befinner sig företaget i det fjärde steget (Zadek 2004). På detta steg kan både 
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PUMA och Lindex anses vara då företagen har upprättat en hållbarhetsrapport 

under flera år och hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamheten. Genom att 

identifiera vilket steg företagen befinner sig i, ges förståelse till de olika 

rapporternas kvalitet och företagets intressenter kan få en uppfattning om i 

vilken utsträckning företaget tar ansvar för en hållbar utveckling. Ur ett 

intressentperspektiv är det viktigt för företaget att förmedla en hög grad av 

ansvarstagande eftersom intressenternas uppfattning om företaget har en direkt 

påverkan på verksamhetens framgång (Clarkson 1995). 

Enligt Azizul & Deegan (2010) är legitimitetsteorin den mest etablerade 

redovisningsteorin som förklarar varför företag väljer att upprätta en frivillig 

hållbarhetsrapport. Företagen väljer att presentera sitt arbete i hållbarhetsfrågor 

eftersom samhället de senaste decennierna har börjat bekymra sig över dessa 

frågor mer (Azizul & Deegan 2010). I inledningen av XXL:s rapport beskrivs 

att arbetet med hållbarhetsfrågor är viktigt för att upprätthålla ett bra rykte och 

att negativ uppmärksamhet om ämnet kan leda till minskad lönsamhet. XXL:s 

incitament till att upprätta en hållbarhetsrapport antas därför vara att skapa 

legitimitet hos företagets intressenter. Innehållet i XXL:s rapport brister dock i 

många avseenden, vilket tyder på att företagets vilja att skapa legitimitet är 

viktigare än att redovisa sin negativa påverkan på sociala aspekter i samhället. 

GRI:s grundtanke med att skapa ett regelverk som möjliggör transparant 

redovisning av företags hållbarhetsarbete, blir i XXL:s fall inte uppfyllt.  

Azizul och Deegan (2010) har identifierat att det finns ett legitimitetsgap mellan 

medias framställningar av arbetsförhållanden i utvecklingsländer och den 

information företagen redovisar. För att uppfattas legitima krävs att företagen 

redovisar den information som samhället efterfrågar. Balabanis et al. (1998) 

identifierade i sin studie en positiv relation mellan företags offentliggörande av 

hållbarhetsrelaterad information och avkastning på eget kapital. Den ökade 

lönsamheten beror på, menar Blabanis et al. (1998), den ökade legitimiteten som 

företagen erhåller vid offentliggörandet av information. Samtliga företag som är 

underlag för denna studie har upprättat en hållbarhetsrapport och kan således 

till viss grad uppfattas som legitima av deras intressenter. Chen et al. (2015) har 

dock i sin studie kommit fram till att det inte räcker med att företaget redovisar 

att de arbetar hållbart, avkastningen på eget kapital ökar med mängden och 

kvaliteten av information som företagen väljer att offentliggöra. Chen et al. 

(2015) menar att företagen bör investera i sitt hållbarhetsarbete för att kunna 

öka sin lönsamhet. Det bör således finnas i företagens intresse att arbeta mot ett 

hållbart företagande för att öka sin lönsamhet. Av de granskade rapporterna i 
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studien är det Lindex och PUMA som anses lagt mest arbete på sina 

hållbarhetsrapporter, vilket kan kopplas till att de upprättat rapporter under en 

längre tid än XXL och Coach. Lindex och PUMA har även kommit längre i 

lärandeprocessen om socialt ansvarstagande enligt Zadeks (2004) teori, vilket 

kan betyda att företagen har sett ett samband mellan upprättandet av 

rapporterna och ökad lönsamhet. Genom att Lindex och PUMA offentliggör 

mer information som samhället efterfrågar minskar legitimitetsgapet och 

företagens lönsamhet ökar.  

Ramverket G4 ger utrymme och möjlighet för upprättaren av rapporterna att 

välja vilka indikatorer som presenteras. Enligt Bedford och Baladouni (1962) 

leder upprättarens fria vilja till att specifik information kommuniceras, vilket i 

sin tur leder till att viss information kan uteslutas. Indikatorn HR5 och HR6 

handlar om risken för att barnarbete och tvingande arbete förekommer i 

verksamheten eller hos företagens leverantörer. Lindex har valt att inte redovisa 

de indikatorer i sin hållbarhetsrapport. Coach har tagit med indikatorerna i sitt 

GRI-index, men presenterar inte den information som ramverket efterfrågar. 

De andra två företagen PUMA och XXL har diskuterat ämnet men har inte 

svarat på hur de analyserat risken. Textilbranschen outsourcar stora delar av sin 

produktion vilket sker på bekostnad av de anställdas arbetsförhållanden (Hale 

& Wills 2005).  Med avseende på hur branschen ser ut kan information om 

barnarbete och tvingande arbete, som HR5 och HR6 handlar om, tänkas vara 

väsentligt. Företagens bristande redovisning av sådan information kan ge läsaren 

signaler om att information undanhålls. Ytterligare ett exempel på information 

som kan anses vara relevant för företag som har den största andelen produktion 

i utvecklingsländer är risker relaterade till korruption som indikator SO3 

efterfrågar. Lindex har inte tagit med indikatorn i sitt GRI-index och PUMA 

redovisar endast kvalitativ data i frågan. Coach och XXL har båda tagit med 

indikatorn i sina GRI-index, men saknar helt information om verksamheter som 

bedöms ha en risk relaterat till korruption. XXL skriver endast att företaget 

motsätter sig sådana företeelser och att det är inkluderat i företagets och 

leverantörernas uppförandekod. Enligt GRI:s (2013) redovisningsprinciper ska 

innehållet i rapporterna hjälpa läsaren att få en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Innehållet skall då vara 

balanserat, var på företagen ska redovisa både negativa och positiva aspekter av 

sin påverkan (GRI 2013). När viss information utesluts på grund av 

upprättarens fria vilja till vad som ska kommuniceras (Bedford & Baladouni 

1962) kan det ifrågasättas om rapporten uppfyller de redovisningsprinciper som 

GRI menar att rapporten ska utgå ifrån.  
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Inom redovisningskommunikation har upprättaren av rapporterna, alltså 

företagen, möjlighet att välja vilka kanaler som ska användas för att 

kommunicera informationen (Bedford och Baladouni 1962).  Beroende på vilka 

kommunikationskanaler som används är det enklare eller svårare för mottagaren 

att uppfatta den avsiktliga meningen med meddelandet. Enligt linjär 

redovisningskommunikation går upprättarens budskap av redovisningen genom 

ett brus innan det når företagets intressenter (Shannon och Weaver 1949). Det 

är således inte säkert att det huvudsakliga budskapet och syftet med 

upprättandet av rapporten är det som företagens intressenter kommer att 

uppfatta när de läser den. Hur de undersökta företagen kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete varierar och möjligheten att ta del av informationen påverkar 

intressenternas uppfattning om företagens sociala ansvarstagande. Lindex 

kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på företagets hemsida genom att högst upp 

på förstasidan ha rubriken ”Hållbarhet”. Genom att trycka sig vidare här kan en 

intressent få information om företagets hållbarhetsarbete samt ta del av de årliga 

hållbarhetsrapporterna. När Lindex på ett sådant tydligt sätt kommunicerar sitt 

arbete i hållbarhetsfrågor ges ett intryck att arbetet är implementerat i 

verksamheten och att företaget tar dessa frågor på allvar. Som kontrast till 

Lindex, kommunicerar  inte XXL någon information alls om hållbarhet på sin 

hemsida. Företagets hållbarhetsrapport går heller inte att finna, varken på 

hemsidan eller genom användning av sökmotorer. För en intressent som inte 

vet att XXL har upprättat en hållbarhetsrapport kan intrycket ges att företaget 

inte alls arbetar med hållbarhetsfrågor. Genom att XXL inte kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete tydligt till sina intressenter blir hållbarhetsrapporten 

frikopplad från företagets verksamhet, vilket i sin tur reducerar trovärdigheten 

för innehållet i rapporten.  

Belkoui (1978) menar att redovisning är som ett språk och att det inte finns en 

objektiv föreställning om hur det tolkas. Beroende på hur språket formuleras i 

rapporterna och vem det är som läser den kommer olika tolkningar av 

informationen att göras. Coach har i sin rapport hänvisat till flera olika 

indikatorer till ett brett sidintervall, vilket gör att läsaren måste tolka var den 

specifika informationen återfinns. Detsamma gäller tvetydigheten i den 

information som samtliga företag presenterar gällande risker för korruption, 

barnarbete eller andra inskränkningar på mänskliga rättigheter. Indikatorer som 

efterfrågar antal eller procent av verksamheter som bedöms inneha sådana 

risker, redovisas endast med en beskrivning om företagets hantering av 

riskbedömning. När företagen väljer att inte redovisa kvantitativ data som 

efterfrågas av ramverket uppstår en brist av legitimitet.   
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6. Slutsats 

I detta avsnitt återkopplas studien till dess syfte samt ges förslag till vidare forskning. 

Syfte med denna studie var att granska hur företag redovisar den sociala 

aspekten i hållbarhetsrapporter och ur ett intressentperspektiv identifiera 

möjliga problem som kan uppstå vid tolkning av informationen som företagen 

väljer att offentliggöra. Genom granskning av de fyra företag som utgjorde 

denna studie går det att se mönster i informationen som företagen redovisar om 

sitt sociala arbete. Företagen skriver alla ingående om sitt ansvar gentemot sina 

anställda samt att de har en hög moral gentemot sina leverantörers 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Samtliga företag brister dock i 

olika utsträckning att redovisa den informationen som de i sitt GRI-index utger 

sig för att svara på. Den största anledningen till att företagen inte uppfyller det 

som GRI avser med sitt ramverk G4 är att kvantitativ data i form av siffror 

saknas. En intressent har således ingen möjlighet att validera företagens arbete 

inom den sociala aspekten genom att läsa deras hållbarhetsrapport. När 

företagen inte redovisar all efterfrågad information sänks trovärdigheten för 

deras hållbarhetsarbete och de uppfattas som icke transparanta. Samtliga företag 

använder sig av samma ramverk, trots det skiljer sig rapporterna åt i flera 

avseenden. En intressent bör därför granska hållbarhetsrapportens sociala 

aspekt kritiskt. Ett företag kan uppfattas legitima i och med att de upprättar en 

hållbarhetsrapport, men vid en djupgående analys av rapporten kan företaget 

tyckas undanhålla information som är av intresse för en intressent. 

Hållbarhetsrapporten bör granskas ur flera perspektiv, än att företaget har 

upprättat en hållbarhetsrapport, för att en intressent ska kunna värdera 

företagets påverkan på sociala aspekter. Intressenten bör beakta hur många 

hållbarhetsrapporter företaget har upprättat, hur väl de uppfyller de indikatorer 

de säger att de ska svara på samt hur de väljer att kommunicera sin information 

för att påverka intressenten när en bedömning av rapportens kvalitet görs. 

Förslag till vidare forskning är att utöka studiens empiriska material med 

kompletterande intervjuer med företagen. Genom intervjuer med företagen 

skulle djupare kunskap ges till varför information utelämnas i rapporterna. 

Intressant hade också varit att intervjua olika typer av intressenter till företag för 

att få ett bredare perspektiv på hur de uppfattar företagens hållbarhetsrapporter. 
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Bilaga 1. Bedömningssystem    

Indikatorer Lindex Coach XXL Puma Totalt 

Arbetsförhållande       

LA1 1 0 0 1 2 

LA2 1 1 0 0 2 

LA3 0 0 0 0 0 

LA4 1 0 0 0 1 

LA5 0 0 0 0 0 

LA6 1 -1 0 1 1 

LA7 0 0 0 0 0 

LA8 0 1 0 0 1 

LA9 2 0 -1 1 2 

LA10 0 1 1 1 3 

LA11 0 1 2 1 4 

LA12 1 2 0 1 4 

LA13 0 0 0 0 0 

LA14 2 0 2 2 6 

LA15 1 2 0 1 4 

LA16 2 0 0 1 3 

Totalt 12 7 4 10 33 
Mänskliga 

Rättigheter      

HR1 0 1 1 2 4 

HR2 0 0 1 1 2 

HR3 2 0 0 1 3 

HR4 1 0 0 1 2 

HR5 0 -1 1 1 1 

HR6 0 -1 1 1 1 

HR7 0 0 0 0 0 

HR8 0 2 0 0 2 

HR9 1 0 0 1 2 

HR10 2 2 2 2 8 

HR11 1 1 0 1 3 

HR12 0 -1 0 2 1 

Totalt 7 3 6 13 29 

 

 

 

 



60 

 

Indikatorer Lindex Coach XXL Puma Totalt 

Samhälle      

SO1 0 0 0 1 1 

SO2 0 0 0 0 0 

SO3 0 -1 -1 1 -1 

SO4 1 2 1 1 5 

SO5 1 0 0 0 1 

SO6 2 -1 0 0 1 

SO7 2 0 0 0 2 

SO8 0 0 0 0 0 

SO9 0 0 2 2 4 

SO10 0 0 0 1 1 

SO11 0 0 0 0 0 

Totalt 6 0 2 6 14 

Produktansvar      

PR1 0 -1 1 1 1 

PR2 0 0 1 0 1 

PR3 0 0 1 2 3 

PR4 0 0 1 0 1 

PR5 2 0 2 0 4 

PR6 2 0 0 0 2 

PR7 2 0 0 0 2 

PR8 2 0 0 0 2 

PR9 0 0 0 0 0 

Totalt 8 -1 6 3 16 
      

Total antal poäng 33 9 18 32 92 
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Antal indikatorer LA HR SO PR Totalt 

Lindex 9 5 4 4 22 

Coach  7 7 3 1 18 

XXL 4 5 3 5 17 

PUMA 9 10 5 2 26 

 

Disclosure av 48 indikatorer 

Lindex 46% 

Coach 38% 

XXL 35% 

PUMA 54% 

 

Företag Helt Delvis Inte alls 

Lindex 50% 50% 0% 

Coach 28% 33% 39% 

XXL 29% 59% 12% 

Puma 23% 77% 0% 

 

Företag Lindex Coach XXL Puma 

Antal indikatorer 22 18 17 26 

Maximal poäng av 
valda indikatorer 44 36 34 52 

Aktuell poäng 33 9 18 32 

Andel av max  75% 25% 53% 62% 

 


