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företag? - En innehållsanalys av 15 företag i klädbranschen  
 
Författare: Linda Peterson och Hanna Järner 
 
Det finns i dagsläget inget tvingande regelverk kring hållbarhetsredovisningar vilket in-
nebär att företag kan utforma sin information på vilket sätt de vill, om de ens väljer att ge 
ut någon alls. Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) arbetar med att förbättra 
ramverket för hållbarhetsredovisningar och ger med anledning av detta ut riktlinjer kring 
vad en hållbarhetsredovisning bör innehålla inom de tre områdena ekonomi, miljö och 
social påverkan. Tidigare forskning visar att större företag utsätts för större granskning 
av media och högre press av sina intressenter och frågan är om detta medför en mer om-
fattande hållbarhetsredovisning än mindre företagen. E-handelsföretag står för en allt 
större del av den totala försäljningen och därför ansågs även denna aspekt vara intressant, 
speciellt med tanke på att tidigare forskning inom e-handelsbranschen inte berört just 
kläddetaljister vilket denna studie varit inriktad på. Syftet med studien var att erhålla kun-
skap om omfattningen och utformningen av hållbarhetsredovisningen hos 15 kläddetal-
jister. Studien syftade även till att kartlägga om och hur detta skiljer sig mellan världs-
täckande, europeiska, skandinaviska och e-handelskläddetaljister. Olika förklaringar 
finns till varför företag väljer att ge ut frivillig information. Det kan vara på grund av att 
de utsätts för exponering i media och därmed utsätts för press, att företagens intressenter 
har rätt till information, att företagen vill ha legitimitet eller att företag påverkas av och 
imiterar varandra. Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen av företagens hållbar-
hetsinformation bekräftar tidigare forskning då det är tydligt att mer exponerade företag 
(med butiker i hela världen) överlag har en mer omfattande hållbarhetsredovisning än 
mindre exponerade företag (med butiker i enbart Europa, Skandinavien eller på internet). 
Undantaget finns i den sociala kategorin där Europabaserade företag har ett något bättre 
snitt än världsföretagen. E-handelsdetaljisterna har generellt sett fått ett lågt resultat på 
alla områden. Flertalet e-handelsdetaljister skriver ingenting om sitt hållbarhetsarbete 
varken i någon hållbarhetsredovisning eller på sin hemsida. Detta är anmärkningsvärt då 
det rör sig om stora företag med hundratusentals kunder och det vore intressant att forska 
vidare på detta område genom exempelvis intervjuer med representanter för företagen.  
 
 
Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, exponering, klädindu-
strin, e-handel. 

  

 



Abstract 
Bachelor Thesis in Business and Administration, Department of Finance and IT, 
University West, Spring 2017 
 
Title: Are more exposed companies better at sustainability reporting than less exposed 
companies? – A content analysis of 15 companies in the apparel industry 
 
Authors: Linda Peterson and Hanna Järner 
 
At this point in time, there are no mandatory rules regarding sustainability reporting 
which means companies can choose to design their sustainability reports in any way they 
see fit, if they choose to provide any information at all. The organization Global Report-
ing Initiative (GRI) aims to improve the framework for sustainability reporting by sup-
plying guidelines regarding what a sustainability report should contain within the areas 
economy, environment and social impact. Previous research has shown that bigger com-
panies are exposed to bigger pressure from their stakeholders, which poses the question 
if this entails a more extensive sustainability report than smaller companies. Since e-com-
merce constitutes a growing part of the total sales this was also an interesting aspect to 
examine, especially considering no previous research has been made regarding the ap-
parel industry, which this study aimed to look at. The purpose of the study was to gain 
knowledge about the extension and form of the sustainability reports from 15 clothing 
retailers. The study also aimed at exploring if and how these reports differ between world-
wide, European, Scandinavian and e-commerce retailers. There are different explanations 
as to why companies choose to disclose voluntary information. It may be because of ex-
posure in the media and the pressure that comes with it, stakeholders right to information, 
to attain legitimacy, or that companies affect and imitate each other. The result of the 
qualitative content analysis of the chosen companies’ sustainability reports confirms pre-
vious research. It is clear that more exposed companies (with stores worldwide) generally 
has a more extensive sustainability report than less exposed companies (with stores in 
Europe, Scandinavia or online). There is one exception in the social category where com-
panies with stores in Europe has a slightly better average result than companies with 
stores worldwide. E-commerce companies produce very low results throughout all three 
categories. Multiple e-commerce companies have no information about their sustainabil-
ity work neither in reports nor on their websites. This is noteworthy since these are big 
companies with hundreds of thousands of customers and this would be an interesting topic 
for further research, for example by conducting interviews with representatives from the 
companies.  
 
Keywords: Sustainability reporting, Global Reporting Initiative, exposure, apparel in-
dustry, e-commerce. 
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1. Introduktion 
Detta avsnitt ger en bakgrundsbeskrivning kring det valda ämnet. Aktuella händelser pre-
senteras för att leda in på problemdiskussionen som belyser problematiken kring håll-
barhetsredovisningar. Detta mynnar ut i en forskningsfråga och avslutningsvis presente-
ras studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 

“Made in India” är något som få konsumenter idag reagerar på men kanske borde texten 
väcka större uppmärksamhet. Drygt 45 miljoner människor arbetar i textilfabriker i Indien 
med tillverkning av klädkollektioner som sedan säljs hos västerländska kläddetaljister. I 
de indiska fabrikerna tillverkas kollektioner till bland annat H&M som står för 80 procent 
av beställningarna. De anställda i fabrikerna kan arbeta upp till 48 timmar i veckan med 
en månadslön på 900 svenska kronor. Många har tappat tron på framtiden och lever med 
dagliga trakasserier och en ständig oro (Carlsson, 2016). Klädindustrin har ökat kraftigt 
de senaste årtiondena och med anledning av det har även granskningen av företagens 
hållbarhet ökat (Allwood m.fl., 2006). Granskningen har lett till ökad kunskap hos före-
tagen inom ämnet och en bättre hantering av hållbarhetsfrågor. Det visar sig bland annat 
genom att H&M har som målsättning att till år 2018 förbättra levnadslönerna i fabrikerna 
(Carlsson, 2016). Fortfarande finns dock inget tvingande regelverk vilket leder till att 
företagen kan utforma och vinkla sin hållbarhetsredovisning på det sätt som gynnar dem 
mest (Florén, 2008). Detta innebär att bara för att företagen har en utförlig hållbarhetsre-
dovisning lägger de inte nödvändigtvis stora resurser på sitt hållbarhetsarbete.  
 
En hållbarhetsredovisning definieras som en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter av företagets verksamhet. Detta innefattar allt från skatter, bistånd, 
mänskliga rättigheter, utbildning och mångfald till klimatförändringar och transporter. 
Efterfrågan på hållbarhetsinformation ökar ständigt och riktlinjerna kring hållbarhetsre-
dovisningar utvecklas löpande. EU har beslutat att alla företag med minst 500 anställda 
från och med 2017 skall tillhandahålla hållbarhetsinformation. Informationen skall inne-
hålla policys, risker och påverkan i sociala, miljömässiga och medarbetarrelaterade frågor 
samt information kring mänskliga rättigheter, antikorruption och mångfald i styrelsen. 
Efterfrågan på information kommer från flera olika intressentgrupper och kan användas 
både externt (vid investerares beslutsfattande) och internt (vid beräkning av nyckeltal) 
(Frostensson, Helin & Sandström, 2015).  
 
En organisation som arbetar med utvecklingen av hållbarhetsredovisningar är Global Re-
porting Initiative (GRI). Organisationen grundades år 1997 med avsikt att förbättra ram-
verket för hållbarhetsredovisning och består idag av olika företag och organisationer från 
hela världen. Riktlinjerna som GRI ger ut är frivilliga att implementera och syftar till att 
uppnå transparens i redovisningen (Frostensson, Helin & Sandström, 2015). Riktlinjerna 
uppdateras med jämna mellanrum och i dagsläget gäller G4. Riktlinjerna i G4 innefattar 
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tre olika områden där varje område har ett antal olika aspekter. Varje aspekt har ett antal 
indikatorer som tillsammans utgör ett GRI-index. Detta kan användas av företagen när de 
rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. De tre huvudområdena är ekonomisk, miljömässig 
och social påverkan (GRI, 2015).  
 
 

1.2 Problemdiskussion  

År 2015 var 84 företag i klädindustrin världen över registrerade användare av GRIs rikt-
linjer (GRI, u.å). Med tanke på att det finns flera tusen företag inom denna industri kan 
siffran verka låg. Det är dock möjligt att fler än 84 företag i klädindustrin arbetar med 
hållbarhet, då många inte har registrerat detta hos GRI. Som tidigare nämnts finns idag 
inga tvingande regler kring hur företag skall hållbarhetsredovisa (Florén, 2008). Detta 
innebär att företagen kan välja bort att lägga resurser på sitt hållbarhetsarbete, alternativt 
att de kan välja att enbart ge ut sådan information som de vill belysa och lyfta fram. Ett 
exempel på detta är H&M som redovisar mycket kring sitt arbete med hållbara material 
men däremot helt utelämnar information om bland annat skador på arbetsplatsen och ar-
betsförhållandena i leverantörskedjan (H&M, 2016a). Detta leder till att det är svårt för 
konsumenter och investerare att jämföra olika företag vid inköpsbeslut. 
 
En intressant aspekt är varför företag ger ut frivillig information om sitt hållbarhetsarbete. 
Ljungdahl (2008) menar att företag får påtryckningar utifrån vilket kan vara anledningen 
till att de idag arbetar mer omfattande med hållbarhetsfrågor. Dahlström (2008) anser att 
företagen fokuserar på hållbarhetsarbete eftersom företagets viktigaste intressenter kräver 
och förväntar sig att de tar ett ansvar i sättet de gör affärer. Detta stämmer överens med 
intressentteorin som hävdar att företag ger ut frivillig information för att de måste ta hän-
syn till sina intressenter (Donaldson & Preston, 1995). En annan förklaring kan vara att 
företagen vill ha legitimitet, vilket innebär att företagen gör det som förväntas av dem i 
enlighet med samhällets normer och värderingar (Wilmshurst & Frost, 2000).  
 
Enligt Hahn och Kühnen (2013) utsätts större företag för större granskning av media och 
högre press av sina intressenter. En hög mediegranskning bidrar till en ökning av antalet 
intressenter på grund av ökad publicitet. Detta kan leda till en starkare misstänksamhet 
som kan ifrågasätta företagets legitimitet (Powell, 1991 se Gamerschlag, Möller & Ver-
beeten, 2011 s. 237). Frågan är om mer exponerade företag har en mer omfattande håll-
barhetsredovisning än mindre exponerade företag. För mindre företag är det inte lönsamt 
att hållbarhetsredovisa eftersom kostnaden blir större än nyttan. Vidare bör större företag 
vara mer benägna att informera sina intressenter om sin verksamhet än mindre företag 
(Bweley & Li, 2000 se Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011 s. 237). Tidigare forsk-
ning har visat att företag som utsätts för mycket exponering i media är mer benägna att 
utfärda en hållbarhetsredovisning än företag som syns mindre i media (Hahn & Kühnen, 
2013). Det som dock inte undersökts är hur annan exponering än den i media, till exempel 
genom fysiska butiker eller exponering på internet, påverkar hållbarhetsredovisningen. 
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Det har heller inte undersökts på vilket sätt mer exponerade företags hållbarhetsredovis-
ning skiljer sig mot mindre exponerade företag.  
 
Ytterligare ett intressant perspektiv inom detta är den växande e-handelsbranschen, som 
idag står för cirka 15 procent av all försäljning. Precis som inom resten av klädindustrin 
har frågor kring hållbarhet väckts även inom e-handeln (Mangiaracina mfl., 2015). E-
handelns miljöeffekter är svåra att beräkna men det finns idag ett flertal olika forsknings-
projekt som är inriktade på just detta. Många av dessa projekt är dock inriktade på andra 
branscher än klädindustrin (Ritzén, 2014). Kläder och skor stod år 2016 för 35 procent av 
all e-handel inom Sverige vilket innebär att det är de vanligaste varorna att handla på 
internet (PostNord, 2016). Med tanke på detta bör företag inom klädindustrin ta ett större 
ansvar att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Eftersom e-handelsföretag inte exponeras lika 
mycket som fysiska butiker innebär det att de lätt hamnar under radarn när det kommer 
till hållbarhetsfrågor. Konsumenterna får inte ett personligt bemötande och därmed ingen 
personlig relation till företaget. Frågan är om detta påverkar e-handelsföretagens hållbar-
hetsredovisning på så sätt att den är mindre omfattande än fysiska butikers.  
 
 

1.3 Forskningsfråga 

♦ Skiljer sig omfattningen och utformningen av hållbarhetsredovisningar mellan 
mer och mindre exponerade kläddetaljister? Om så är fallet, hur visar sig detta? 
 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om omfattningen och utformningen av hållbar-
hetsredovisningen hos ett antal kläddetaljister. Studien syftar även till att kartlägga om 
omfattningen och utformningen skiljer sig mellan mer och mindre exponerade detaljister 
som är verksamma inom klädbranschen i Sverige och hur detta i så fall visar sig. 15 kläd-
detaljister kommer att undersökas med hjälp av GRIs indikatorer för att besvara forsk-
ningsfrågan.   
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur studien genomförts. Inledningsvis diskuteras vetenskapligt 
synsätt och undersökningsansats, därefter presenteras studiens urval och vidare följer en 
beskrivning av hur poängbedömningen har gått till. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring studiens källkritik samt tillförlitlighet och överförbarhet.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I denna studie avsåg vi att undersöka skillnader i hållbarhetsredovisningen mellan olika 
kläddetaljister och den mest lämpliga metoden för detta ansågs vara en kvalitativ inne-
hållsanalys. Björklund och Paulsson (2012) menar att en kvalitativ undersökning skall 
göras om en djupare förståelse för ett specifikt problem skall uppnås. Vidare förklarar de 
att en kvalitativ innehållsanalys är en forskningsteknik som används för att analysera do-
kument och texter samt att metoden används för att få en objektiv och systematisk be-
skrivning av innehållet. Bryman och Bell (2013) förklarar metoden som en strategi där 
man söker efter ett tema i den data som samlats in genom en kodningsmetod. Ett alternativ 
i den kvalitativa forskningsmetoden hade varit att utföra djupintervjuer med berörda yr-
kesgrupper men eftersom urvalet i vår studie inte endast är verksamma i Sverige ansågs 
det inte vara möjligt. Vi har systematiskt granskat informationen i hållbarhetsredovis-
ningar utifrån GRIs indikatorer samt kodat informationen genom ett eget utvecklat kod-
ningsschema.  
 
Då syftet med studien har varit att tolka och förstå företags hållbarhetsredovisningar har 
ett hermeneutiskt synsätt använts. Hermeneutiken utgår från människans egen förståelse 
och tolkning (Thurén, 2007). Granskning av kläddetaljisters hållbarhetsredovisningar och 
hemsidor har skett för att få en förståelse av innebörden i dessa. Eftersom det i denna 
studie undersökts information som företagen själva sammanställt påverkas vårt resultat 
av vad företagen valt att lyfta fram i sin års- och hållbarhetsredovisning samt på sin hem-
sida. Vissa forskare menar att vi inte kan frigöra oss från våra egna värderingar och göra 
en objektiv bedömning. Det är ett samspel och vid en tolkningsprocess ska hänsyn även 
tas till fakta i texten för att kunna göra en hållbar undersökning (NE, u.å). Vissa företag 
hade ingen hållbarhetsredovisning och vi har då varit tvungna att tolka informationen i 
deras årsredovisning och på deras hemsida. Informationen som vi fått från hemsidorna 
och hållbarhetsredovisningarna har satts i relation till varandra och jämförts av oss vilket 
innebär att vår tolkning och förförståelse har påverkat resultatet.  
 
 

2.2 Undersökningsansats 

För att få svar på vår forskningsfråga har en kvalitativ undersökningsansats använts. En 
kvalitativ ansats ansågs vara mest lämplig eftersom undersökningen syftat till att få en 
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förståelse till omfattningen och utformningen för världstäckande, europeiska, skandina-
viska och e-handelskläddetaljisters hållbarhetsredovisningar. I den inledande fasen har 
data samlats in genom att undersöka 15 olika företags hemsidor och därigenom ta reda på 
om de hade en hållbarhetsredovisning eller inte. Sedan har hållbarhetsredovisningen, al-
ternativt informationen i årsredovisningen eller på företagets hemsida, analyserats utifrån 
indikatorerna i GRIs index och informationen har därefter kodats och sammanställts i 
tabeller. Till sist har den insamlade datan jämförts med varandra för att på så sätt få svar 
på studiens forskningsfrågor. 
 
 

2.3 Datainsamling 

Primärdatan har samlats in genom att information kring företagens hållbarhetsarbete 
hämtats från respektive företags hemsidor. Några av de undersökta företagen hade en 
publicerad hållbarhetsredovisning medan andra hade information om deras hållbarhets-
arbete integrerat i årsredovisningen. De som hade en publicerad hållbarhetsredovisning 
hade i vissa fall brutna räkenskapsår. I de fall har vi använt den rapport som innehåller 
flest månader för 2015, alternativt den senare rapporten i de fall räkenskapsåret brutits 
den 30 juni. De företag som inte hade en egen hållbarhetsredovisning och ingick i en 
koncern hänvisade i vissa fall till koncernens hållbarhetsredovisning och då har den an-
vänts. Det fanns även några företag som endast informerade om sitt hållbarhetsarbete på 
hemsidan och vissa som inte hade någon information alls. De som inte hade någon pub-
licerad hållbarhetsredovisning kontaktade vi via mejl för att få tillgång till informationen. 
När vi analyserat de ekonomiska aspekterna har information hämtats från företagens års-
redovisningar. Detta eftersom de flesta redovisar sin ekonomiska information där och inte 
i hållbarhetsredovisningen. Efter att all information samlats in analyserades den med 
hjälp av GRIs indikatorer (se bilaga 2). GRIs index innehåller indikatorer på vad företa-
gen bör ha med i sin redovisning inom områdena ekonomi, miljö och socialt ansvar (GRI, 
2015).  
 
 

2.3.1 Val av bransch 

Kläddetaljister utsätts för stor mediabevakning (Florén, 2008) och vi ansåg därför att det 
vore intressant att undersöka om och hur en hög medieexponering påverkar hur företag 
arbetar med hållbarhet. Ytterligare en anledning till att vi valde klädindustrin var att denna 
bransch utnyttjar flertalet av jordens resurser och bidrar till stor miljöpåverkan världen 
över. En rapport framtagen av Swedwatch och Naturskyddsföreningen visar att det finns 
kraftiga föroreningar i vatten och mark på platser där klädföretag har sina produktioner 
(Swedwatch, 2007). Klädindustrin är också känd för sina dåliga arbetsförhållanden. I In-
dien är endast elva procent av textilarbetarna ansluta till ett fackförbund och de anställda 
arbetar långa dagar och har sällan semester (Carlsson, 2016).   
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Vi valde att fokusera på kläddetaljister, även kallat business to consumer (B2C) och inte 
tillverkande företag eftersom detaljisterna har direktkontakt med kunderna och därmed 
snabbt märker förändringar i efterfrågan. Vi tror att det är kundernas efterfrågan av håll-
bart arbete som är avgörande för om företaget ger ut en hållbarhetsredovisning eller inte 
och därför är denna studie avgränsad till endast kläddetaljister.  
 
 

2.3.2 Val av företag 

För att undersöka företagens exponering har dessa delats in i fyra olika kategorier utifrån 
var de har sina butiker. Kategorierna var världstäckande, europeiska, skandinaviska samt 
e-handelskläddetaljister. Vi började med att söka i databasen Retriever Business för att få 
fram listor på vilka kläddetaljister som var aktiebolag och verksamma i Sverige. Vid sök-
ningen använde vi oss av SNI-koderna för specialiserad butikshandel med herr-, dam-, 
barnkläder samt blandat. SNI är en standard som används för att kategorisera företag inom 
svenskt näringsliv (SCB, u.å.). Denna sökning resulterade i 3 647 träffar som sorterades 
efter omsättning. Sökresultatet inkluderade även träffar som inte var relevanta för vår 
studie, så som inredning, fritidsartiklar, partihandel och annat. Vi valde endast ut de fö-
retag som var klädesbutiker och hade benämningen ”butikshandel”. Vi valde bort de fö-
retag som inte har direktkontakt med kunderna (B2C), det vill säga de företag som endast 
säljer sina varor genom andra återförsäljare och inte har egna butiker. Eftersom vi ville 
fokusera på välkända och exponerade företag var ytterligare ett krav att företaget skulle 
ha minst 100 butiker världen över samt ha en omsättning på minst 200 miljoner svenska 
kronor år 2015. Vi valde bort företag som tillhörde samma koncern som redan utvalda 
företag och tog bara med det företag i koncernen med störst omsättning. Nedan redovisas 
de företag som hade en omsättning på över 200 miljoner kronor men för få butiker för att 
ingå i urvalet: 
 
Grolls AB, J. Lindeberg, Lager 157, Indiska, Tiger of Sweden, Peak Performance,  
Filippa K, JC, Poco Loco/Carlings, Acne, Twilfit, Cassels, Flash, Best of Brands, Oscar 
Jacobsson, DK Company Sweden, Volt, Triumph 
 
Dessa företag valdes bort på grund av att de tillhörde samma koncern som ett redan utvalt 
företag:  
 
Cubus, Brothers & Sisters, Bik Bok 
 
Dessa företag valdes bort på grund av att de är koncerner och studien är inriktad på de-
taljister: 
 
Bestseller, Cimbria Hold. 
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Vi gjorde även en sökning i Retriever Business på SNI-koden för postorderhandel och 
detaljhandel på internet med beklädnadsvaror samt brett sortiment. Denna sökning resul-
terade i 2 342 träffar. Även här valdes ej relevanta företag inom t.ex. elektronik- och 
livsmedelsbranschen bort. Ytterligare ett krav var att företagen skulle ha en omsättning 
på minst 200 miljoner svenska kronor år 2015 samt att de inte hade några fysiska butiker 
år 2015, detta för att tydliggöra skillnaden mellan e-handel och den fysiska butikshandeln. 
Nedan redovisas de e-handelsföretag som hade en omsättning på över 200 miljoner men 
som inte ingår i urvalet på grund av att de har fysiska butiker: 
 
H&M Online, XXL Sport & Vildmark, MM Sports AB, Gudrun Sjödén Design 
 
Se bilaga 1 för en fullständig lista av alla företag.  
 
Efter att vi fått fram vårt urval besökte vi hemsidorna till de företag som hade butikshan-
del för att se var de hade sina butiker någonstans och kategoriserade dessa utifrån geo-
grafisk spridning. Vi delade upp företagen i internationella (världs- respektive europa-
täckande) och skandinaviska företag. Urvalet resulterade i följande företag. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Studiens urval 

Om gränsen för omsättning satts lägre än 200 miljoner och gränsen för antal butiker satts 
lägre än 100 stycken hade ett större urval och därmed en mer tillförlitlig studie kunnat 
uppnås. Vi märkte dock under vår urvalsprocess att företag med en omsättning lägre än 
200 miljoner inte var särskilt välkända företag för allmänheten och i detta fall var syftet 
att fokusera på kända och exponerade företag och vi valde därför att avgränsa oss enligt 
ovan. Ytterligare en reflektion kring studiens urval är att endast ett företag ingår i den 
skandinaviska kategorin. Detta begränsar möjligheten att jämföra företag inom denna ka-
tegori och innebär att ett enda företag representerar hela Skandinavien. Risken finns att 
detta företag ger en snedvriden bild av de skandinaviska kläddetaljisterna. Hade fler fö-
retag ingått i denna kategori kunde resultatet eventuellt blivit annorlunda och det hade 
gett en mer rättvisande bild. Tyvärr fanns det inga fler skandinaviska företag som stämde 
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överens med våra urvalskriterier. Hade urvalskriterierna ändrats hade eventuellt fler fö-
retag kunnat ingå i den skandinaviska kategorin, men då hade inte företagen i studiens 
urval varit kända för allmänheten.  
 
 

2.4 Kodningsschema och poängsystem 

GRIs riktlinjer ska ge vägledning kring tre områden. Dessa är ekonomisk, miljömässig 
och social påverkan (GRI, 2015). Områdena delas in i olika aspekter som visas nedan. 
Aspekterna i sin tur är uppdelade i indikatorer vilka kan ses i bilaga 2.  
 
Kodningen fastställdes genom ett poängsystem där varje indikator som uppfylldes inom 
respektive område gav två poäng. Om indikatorn delvis uppfylldes gavs ett poäng och om 
indikatorn inte redovisades alls tilldelades noll poäng. Med delvis menas att företaget 
redogjort för att de arbetar med området men kanske inte fullt ut rapporterat de siffror 
eller andelar som krävs enligt GRI-indikatorn. Poängen räknades samman för de tre GRI-
områdena och sammanställdes sedan i procent, avrundat till närmaste procentuella heltal, 
i tabeller så att jämförelse mellan företagen inom samma kategori kunde ske. Sedan be-
räknades det genomsnittliga resultatet inom de olika kategorierna av företag (världen, 
Europa, Skandinavien och e-handel) och sammanställdes i tre olika tabeller som repre-
senterade de tre GRI-kategorierna. Tabellerna kan beskådas i empiri-avsnittet och en full-
ständig redovisning av poängsättningen kan beskådas i bilaga 3.  
 
 

2.4.1 Ekonomisk påverkan 

Ekonomisk påverkan innefattar företagets påverkan på det ekonomiska förhållandet samt 
flödet mellan företagets intressenter och omvärlden (GRI, 2015). De ekonomiska 
aspekterna är följande: 
 

♦ Finansiella resultat 
♦ Indirekt ekonomisk påverkan 

♦ Marknadsnärvaro 
♦ Upphandlingspraxis 

 
 
2.4.2 Miljöpåverkan 

Miljöpåverkan handlar om jordens resurser och hur företagen påverkar och påverkas av 
detta (GRI, 2015). Nedan följer de miljömässiga aspekterna ur G4: 
 

♦ Material 
♦ Vatten 

♦ Utsläpp 
♦ Produkter och tjänster 
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♦ Transport 
♦ Leverantörsbedömning med 

hänsyn till miljö 
♦ Energi 
♦ Biologisk mångfald 

♦ Avloppsvatten och avfall 
♦ Lagar och regler 
♦ Miljöinvesteringar 
♦ Hantering av klagomål gällande 

miljö

2.4.3 Social påverkan 

Social påverkan inkluderar underkategorier kring arbetsförhållanden, mänskliga rättig-
heter, samhället och produktansvar (GRI, 2015). Nedan följer GRIs sociala aspekter:  
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 

♦ Anställning 
♦ Hälsa och säkerhet 
♦ Träning och utbildning 
♦ Lika lön för kvinnor och män 
♦ Hantering av klagomål gällande 

arbetsförhållanden 

♦ Relationen mellan anställda och 
ledningen 

♦ Mångfald och lika rättigheter 
♦ Leverantörsbedömning med 

hänsyn till arbetsförhållanden 

 
Mänskliga rättigheter 

 
♦ Investering 
♦ Föreningsfrihet och kollektiva 

förhandlingar 
♦ Tvångsarbete 
♦ Ursprungsbefolkningens  

rättigheter 
♦ Leverantörsbedömning med 

hänsyn till mänskliga rättig-
heter 

♦ Icke-diskriminering 
♦ Barnarbete 
♦ Säkerhetsrutiner 
♦ Betydande projekt 
♦ Hantering av klagomål gällande 

mänskliga rättigheter

Samhälle 
 

♦ Lokala samhällen 
♦ Allmän ordning 
♦ Lagar och regler 
♦ Hantering av klagomål gällande 

påverkan på samhället 
♦ Anti-korruption 

♦ Konkurrenshämmande  
beteende 

♦ Leverantörsbedömning med 
hänsyn till påverkan på  
samhället 
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Produktansvar 
 

♦ Kundernas hälsa och säkerhet 
♦ Marknadskommunikation 
♦ Märkning av produkter och 

tjänster 

♦ Kundernas integritet 
♦ Lagar och regler

 
2.5 Forskningsetiska principer 

I vår studie har vi enbart använt oss av offentlig information och det har lett till att flera 
forskningsetiska principer blivit mindre relevanta. Vi genomförde inga intervjuer och be-
hövde därför inte ta hänsyn till informationskravet som innebär att deltagarna i studien 
skall få kunskap om vad undersökningen syftar till och vilka moment som ingår i studien. 
Hänsyn behövde inte heller tas till samtyckeskravet, som är en princip som innebär att 
deltagarna inte blivit tvingade att medverka i studien och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. De två sista kraven på forskningsetiska principer är konfidentialitets- och 
anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Konfidentialitets- och anonymitetskravet inne-
bär att personuppgifter ska skyddas i studien och att ingen obehörig skall få tillgång till 
dessa uppgifter. Detta krav har inte tagits hänsyn till i vår studie. Nyttjandekravet innebär 
att de insamlade uppgifterna endast ska användas till studien (Bryman & Bell, 2013). Vår 
avsikt med den insamlade informationen har enbart varit att genomföra studien och inte 
sprida uppgifterna vidare. Dock är alla uppgifter offentliga och vem som helst kan därför 
få tillgång till dem.  
 
 

2.6 Analys- och tolkningsmetoder 

Denna studie har utgått från teorier och dessa har undersökts genom insamlad empiri. 
Den insamlade empirin har sammanställts och jämförts och därefter har slutsatser dragits 
med hjälp av koppling till de valda teorierna. Då vi använt oss av en kvalitativ metod 
innebär det att syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för problemet 
(Björklund & Paulsson, 2012). Denna förståelse har uppnåtts genom att vi kopplat de 
utvalda teorierna till informationen vi fått från hållbarhetsredovisningarna och hemsi-
dorna. Vid de tillfällen informationen varit otydlig eller svårtolkad har vi gemensamt dis-
kuterat denna för att komma fram till en tolkning. Vi har varit konsekventa i vår bedöm-
ning av information genom att tolka på samma sätt genom hela studien. För att uppnå 
konsekvens har vi använt ett kodningsschema vid poängsättning. Det har lett till att alla 
företag bedömts efter samma mall och därmed gått att jämföra med varandra.  
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2.7 Källkritik 

Thurén (2013) menar att det finns fyra källkritiska principer. Dessa är äkthet, tidssam-
band, oberoende och tendensfrihet.  
 
Äkthet innebär att källan inte är förfalskad (Thurén, 2013). I studien utgår vi från att in-
formationen vi använt oss av är äkta och tillförlitlig. De företag som har en integrerad 
hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning har lästs av en revisor vilket stärker äktheten. 
Trots att revisorn inte granskat innehållet i hållbarhetsredovisningen har han eller hon 
kontrollerat att den stämmer överens med lagkraven för en årsredovisning. Däremot har 
de företag som har en separat hållbarhetsredovisning eller endast har information på hem-
sidan inte blivit granskade av en revisor vilket försvagar äktheten. Eftersom det inte finns 
några lagkrav kring hur en hållbarhetsredovisning skall utformas innebär det att redovis-
ningen inte är objektiv utan företagen kan själva välja vad och hur de vill presentera in-
formationen. Detta begränsar vår studie eftersom vi inte kan garantera att informationen 
som presenteras i företagens hållbarhetsredovisningar speglar den faktiska verkligheten.  
 
Tidssamband betyder att ju nyare källan är desto bättre (Thurén, 2013). De empiriska 
källorna som använts i denna studie är publicerad år 2016 men innehållet avser år 2015. 
För att uppnå en högre aktualitet kunde källor avseende år 2016 ha använts, men eftersom 
många företag ännu inte publicerat dessa hållbarhetsredovisningar har 2015 års inform-
ation använts. Dessa bedöms ändå som aktuella eftersom det var den senast publicerade 
hållbarhetsredovisningen för många företag och vi antar att det inte skett några större 
förändringar det senaste året.  
 
Med oberoende avses att en källa inte ska vara ett referat av en annan källa (Thurén, 
2013). De hållbarhetsredovisningar som granskats i denna studie har framställts av före-
tagen själva, därför anses källorna vara oberoende. I de fall där företagen inte haft någon 
hållbarhetsredovisning har information hämtats från företagens hemsida. Även dessa är 
framställda av företagen själva och bedöms därför vara oberoende.  
 
Tendensfrihet innebär att källan ska ge en rättvisande bild av verkligheten och inte påver-
kas av ekonomi, politik eller andra intressen (Thurén, 2013). Detta har inte kunnat upp-
fyllas i denna studie då den insamlade datan är producerad av företagen själva. Det finns 
risk att informationen är vinklad eftersom företagen vill visa upp bästa möjliga bild av 
sig själva. Det finns även ett intresse för företagen i att locka till sig investerare vilket gör 
redovisningen mindre objektiv. Företaget kan välja att bara ta med information som är till 
fördel för dem själva, speciellt eftersom det inte finns några tvingande regler gällande 
hållbarhetsredovisningar.   
 
 

2.8 Tillförlitlighet och överförbarhet 
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För att få en hög tillförlitlighet ska framtida forskning på samma studie visa liknande 
resultat (Björklund & Paulsson, 2012). Genom att utförligt beskriva tillvägagångssättet 
för vår undersökning kan studien genomföras av andra forskare för att få ett liknande 
resultat, vilket innebär att tillförlitligheten i denna studie är hög. Urvalet till studien har 
beskrivits tydligt genom att redovisa vilka kriterier de utvalda företagen skall uppfylla. 
Vi har även redovisat vilka företag som valts bort och av vilka orsaker. En risk med att 
ha med företag som inte har en hållbarhetsredovisning är att tillförlitligheten minskas. Vi 
har i dessa fall själva varit tvungna att tolka informationen på företagens hemsida och 
våra egna subjektiva värderingar och vår förförståelse har förmodligen påverkat tolk-
ningen. För att minska risken för feltolkning har hemsidorna studerats tillsammans för att 
säkerställa att vi tolkat informationen lika. De företag som hade en hållbarhetsredovisning 
enligt GRIs riktlinjer och index bidrar till en högre tillförlitlighet då framtida forskare kan 
tillämpa samma metod som vi gjort eftersom vi redovisat hur vi bedömt företagen genom 
vårt kodningsschema.  
 
Överförbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att undersökningen kan genomfö-
ras i en annan kontext eller situation med liknande resultat. Om samma kodning och urval 
används kan ett liknande resultat av vår studie uppnås. Dock är vårt urval inte tillräckligt 
stort för att kunna representera hela marknaden och hade studien genomförts med ett an-
nat urval av företag är det inte säkert att resultatet blivit identiskt. Denna studie gör inte 
anspråk på att vara överförbar till varken andra företag eller andra branscher än de under-
sökta.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innehåller information om hur litteratursökningen genom-
förts och fortsätter med teorier som syftar till att förklara varför företag ger ut frivillig 
information. Teorierna sammanfattas i en analysmodell som beskriver hur studien kom-
mer att analysera den insamlade empirin och teorin. 

3.1 Litteratursökningens genomförande 

För att finna information till studien har sökning efter artiklar skett i ett antal relevanta 
databaser. För att ta reda på vilka databaser som var av betydelse använde vi oss av biblio-
teket på Högskolan Västs guider inom området ekonomi. Utifrån guiderna söktes artiklar 
i databaserna Emerald, Science Direct, JSTOR och Springer Link. Vi valde att fokusera 
på teorier som syftar till att förklara varför företag ger ut en frivillig information. Det 
finns omfattande forskning kring detta område men i denna studie har vi avgränsat oss 
till exponeringsteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Sökor-
den som användes i olika kombinationer var global reporting initiative, corporate social 
responsibility, sustainability reporting, stakeholder theory, legitimacy theory, voluntary 
disclosure och exposure. Genom dessa sökord fick vi fram en mängd artiklar. En avgräns-
ning gjordes till att endast inkludera vetenskapligt granskade artiklar och fokus låg på att 
finna artiklar med så relevant forskning som möjligt. Vi har huvudsakligen sökt efter 
artiklar som publicerats på 2000-talet för att kunna ta del av den senaste forskningen. 
Dock har även äldre artiklar än så använts i studien eftersom dessa refererats i de artiklar 
som sökts fram och därför har dessa ansetts innehålla relevant information. För att få en 
så tillförlitlig kunskap som möjligt valde vi att leta fram primärkällorna och använda oss 
av dessa. Alla primärkällor kunde dock inte hittas. Den äldsta artikeln är från år 1932 och 
innehåller forskning kring intressentteorin och specifikt det äldsta perspektivet inom in-
tressentteorin. Detta perspektiv används fortfarande och källan anses fortfarande vara re-
levant. Genom att använda de ekonomiska databaserna har vi säkerställt att artiklarna var 
pålitliga och vetenskapliga.  
 
 

3.2 Exponering  

Ett företag som har en hög exponering kan innebära att de syns i media, har en stark 
position i leverantörskedjan eller har ett välkänt varumärke (Hahn & Kühnen, 2013).  Mer 
exponerade företag attraherar fler intressenter (Powell, 1991 se Gamerschlag, Möller & 
Verbeeten, 2011 s. 237) vilka engagerar sig i företagets verksamhetsaktiviteter och vill 
influera dem. Exponerade företag är dessutom mer påverkade av sociala normer och le-
gitimitetskrav än företag som inte utsätts för lika hög grad av exponering (Belkaoui & 
Karpik, 1989). Den ökade efterfrågan på hållbarhetsinformation visar att investerare tar 
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hänsyn till både finansiell och icke-finansiell information vid sina investeringsbeslut (Ar-
nold m.fl. 2012, se Dienes, Sassen & Fischer, 2016 s. 155). Hahn och Kühnens (2013) 
studie visar att exponering i media leder till att företag börjar upprätta en hållbarhetsre-
dovisning eller att de utvecklar den de redan har.  
 
Det finns ett flertal studier som undersökt vilka faktorer som påverkar upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning. Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) har i sin studie funnit 
fyra faktorer: exponering, lönsamhet, ägarstruktur och relation till aktieägare. Dienes, 
Sassen och Fischer (2016) har undersökt samma sak. Deras studie visar att företagets 
storlek, medieexponering och ägarstruktur är de viktigaste faktorerna när det gäller upp-
rättandet av hållbarhetsrapporter. Författarna menar att större företag har större incita-
ment att ge ut frivilliga rapporter. Företag som finansieras av kapitalmarknaden utsätts 
för offentlig granskning och måste därför hela tiden tänka på sitt rykte. Dessutom är det 
billigare för stora företag än mindre företag att ge ut en hållbarhetsredovisning, då utgif-
terna tenderar att minska i förhållande till företagets storlek (Ho & Taylor, 2007). Små 
och medelstora företag har ofta inte heller någon separat avdelning inom hållbarhetsar-
bete, därför upprättar de mer sällan en hållbarhetsredovisning än större företag. Kostna-
den är därmed större än fördelen för de små och medelstora företagen (Dienes, Sassen & 
Fischer, 2016).  
 
Det finns även studier som analyserat sambandet mellan medieexponering och hållbar-
hetsredovisningar. Med medieexponering avses till exempel antalet sökträffar i tidningar 
eller antal träffar i specifika nyhetsrankingar. Studierna visade att det fanns ett positivt 
samband. Detta förklaras av att medieexponerade företag utsätts för större press att göra 
rätt för sig. Företagen måste informera sina intressenter för att undvika negativ uppmärk-
samhet och sämre rykte, vilket bekräftar intressentteorin som presenteras nedan. En annan 
förklaring är att företag som syns mycket i media ses som pionjärer och har en slags 
skyldighet att agera hållbart (Dienes, Sassen & Fischer, 2016). 
 

3.3 Intressentteorin 

Intressentteorins centrala budskap är att ledningen i ett företag bör ta hänsyn till sina in-
tressenter och deras förväntningar. Teorin menar att ett framgångsrikt sätt att hantera sina 
intressenter leder till bättre ekonomiska resultat och en bättre företagsprestation i allmän-
het. Intressentteorin skiljer sig från andra teoretiska ramverk då den är både generell och 
omfattande och ser företaget som en enda enhet där flera deltar för att uppnå sitt syfte. 
Till skillnad från andra teorier som endast fokuserar på att företaget har intressenter syftar 
intressentteorin även till att förklara hur företaget bör hantera dessa (Donaldson & Pres-
ton, 1995). Donaldson och Preston (1995) definierar intressentteorin utifrån fyra perspek-
tiv. Perspektiven kallas beskrivande, instrumentellt, normativt och ledningens perspektiv. 
Alla fyra perspektiv använder intressentteorin i olika avseenden och det kan vara svårt att 
skilja dem åt. 
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Det beskrivande perspektivet förklarar företagets agerande. Det handlar om vilken typ av 
företag det är (Brenner & Cochran, 1991 se Donaldson & Preston, 1995 s. 70), hur före-
taget styrs (Brenner & Molander, 1977 se Donaldson & Preston, 1995 s. 70) och vad 
styrelsemedlemmarna tycker om intressenterna (Wang & Dewhirst, 1992).  
 
Det instrumentella perspektivet handlar om hantering av intressenter och hur företaget 
når sina prestationsmål. Studier visar att om företag satsar på intressenternas behov så ger 
det en stor konkurrensfördel. Framgångsrika företag som till exempel Hewlett-Packard 
och Wal-Mart har helt skilda verksamheter men båda företagen är kända för att fokusera 
och satsa på sina intressenter (Donaldson & Preston, 1995).  
 
Det normativa perspektivet har varit med från intressentteorins uppkomst (Dodd, 1932) 
och beskriver att intressenter är personer eller grupper med intresse av företagets proces-
suella eller materiella verksamhet. Det innebär att alla som har ett intresse i företaget 
räknas till företagets intressenter och det spelar ingen roll om företaget har något intresse 
i dem. Detta innebär i sin tur att alla intressenter har rätt till samma information om före-
taget (Donaldson & Preston, 1995). Det normativa perspektivet används även för att be-
skriva företagets funktion inklusive moral och filosofiska riktlinjer (Dodd, 1932).  
 
Det sista perspektivet är ledningens perspektiv. Trots att intressentteorin handlar om att 
ta hänsyn till företagets intressenter innebär det inte nödvändigtvis att alla intressenter 
bör involveras lika mycket. Företaget bör identifiera de viktigaste intressenterna och fo-
kusera på dessa (Donaldson & Preston, 1995). Intressenterna med mest makt har möjlig-
het att dra tillbaka resurser ur företaget och därmed äventyra dess överlevnad och därför 
är dessa intressenter viktigast att hantera (Mahadeo, Oogarah-Hanuman & Soobaroyen, 
2011).   
 
Intressentteorin fokuserar på hur företaget interagerar med vissa intressenter till skillnad 
från legitimitetsteorin, vilken fokuserar på hur företaget interagerar med samhället och 
dess förväntningar (Wilmshurst & Frost, 2000). Denna teori förklaras närmare i nästa 
avsnitt.  
 
 

3.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin kan användas för att beskriva hur företag reagerar på samhällets för-
väntningar (Wilmshurst & Frost, 2000). Det är företagets intressenter som avgör vilka 
aktiviteter som är acceptabla och inte, och företaget kommer att göra det som krävs för 
att försäkra sig om att deras aktiviteter enbart är sådana som är acceptabla för samhället, 
för att på så sätt få legitimitet. Andra menar att legitimitet är en slags resurs som företagen 
har för att kunna överleva (Dowling & Pfeffer, 1975) och att det är en av få resurser som 
företaget kan manipulera genom att publicera extern information (Woodward, Edwards 
& Birkin, 1996). 
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Legitimitetsteorin kan användas för att förklara varför företag väljer att frivilligt offent-
liggöra upplysningar om sitt hållbarhetsarbete. Det finns ett flertal anledningar till vad 
som motiverar företag att lägga tid och resurser på hållbarhetsarbete. Dessa är att företa-
get vill uppfylla specifika juridiska krav gällande extern information om hållbarhetsar-
bete, att samhället har en förväntan på att företaget bör redovisa sitt hållbarhetsarbete eller 
att företagets legitimitet är hotad vilket leder till att företaget öppnar sina böcker och ger 
ut extern information (Deegan, 2002). Hur mycket miljöinformation ett företag avslöjar 
påverkas även av externa faktorer som till exempel hur medvetenheten och oron i sam-
hället ser ut för tillfället (Wilmshurst & Frost, 2000). Eftersom samhällets normer, vär-
deringar och övertygelser inte är fasta är legitimitet en dynamisk konstruktion (Tilling & 
Tilt, 2010) som snabbt kan förändras. Om individer i samhället blir progressivt mer in-
tresserade av hur företagen påverkar miljön kommer ledningen att uppmärksammas på 
detta och bli tvungna att förklara och informera om företagets miljöpåverkan. Andra fak-
torer som påverkar hur mycket miljöinformation som avslöjas kan vara intressenternas 
(speciellt investerares) rätt till information, lagar eller krav vid företagsbesiktning 
(Wilmshurst & Frost, 2000). Olika företag har olika starka påtryckningar från samhället 
och därför kan hållbarhetsredovisningens innehåll se olika ut för att uppfattas som legitim 
(Roca & Searcy, 2012). Företag med hög lönsamhet påverkas mer av sociala normer och 
legitimitetskrav än företag med mindre lönsamhet (Holthausen & Leftwich, 1983). Före-
tag med hög lönsamhet bör ha en kommunikation om hur de arbetar med de sociala nor-
merna för att lyckas behålla sin legitimitet (Islam & Deegan, 2010). 
 
Enligt Suchman (1995) finns det två typer av legitimitet. Dessa är moral legitimitet och 
pragmatisk legitimitet. Moral legitimitet handlar om att företag vill visa en tillhörighet 
till samhället och att de gör det som anses vara rätt att göra. Ett sätt att bedöma företagens 
morala legitimitet är att undersöka hur mycket de donerar till välgörenhet. Den andra 
typen av legitimitet är pragmatisk legitimitet och detta handlar enbart om att tillfredsställa 
intressenternas krav och förväntningar.  
 
När företagets agerande inte överensstämmer med samhällets förväntningar uppstår ett 
legitimitetsgap (Haniffa & Cooke, 2005). Legitimitetsgapet uppstår av två skäl. Det ena 
genom att samhället ändrar sin uppfattning om företagets nya aktiviteter och det andra 
när information kommer till ytan som samhället tidigare inte hade kunskap om, detta ge-
nom att företaget till exempel belyser sina aktiviteter (Sethi, 1977). Om företaget ändå 
utför aktiviteter som till exempel har en negativ påverkan på miljön och därmed inte är 
acceptabelt enligt intressenterna, kommer ledningen att försöka återupprätta legitimiteten 
genom att ge ut ytterligare information. Detta kan till exempel vara i en årsredovisning 
eller hållbarhetsredovisning. På så sätt kan företaget visa att ledningen är mottaglig för 
kritik (Wilmshurst & Frost, 2000). Det finns även andra aspekter till hur företaget kan 
behålla sin legitimitet. Dessa är att utbilda och informera sina anställda om förändringar 
i företagets aktiviteter, ändra uppfattningen hos de anställda, manipulera uppfattningen 
av företaget genom att avleda uppmärksamheten från problemet samt att få samhället att 
ändra sina förväntningar (Lindblom, 1994 se Deegan, 2002 s. 297). Om företaget ändå 
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har förlorat sin legitimitet finns det olika aktiviteter som kan genomföras för att få tillbaka 
den. Företaget kan bland annat försöka att skapa en identitet genom symboler och värde-
ord samt försöka kommunicera och utföra aktiviteter som överensstämmer med legitimi-
tet. Kommunikation är ett kritiskt element i legitimitetsprocessen eftersom samhället 
måste uppmärksammas på att företaget söker legitimitet och vilka aktiviteter som genom-
förs (Dowling & Pfeffer, 1975). Ett annat sätt att få legitimitet är att studera framgångs-
rika företag i samma bransch och efterlikna dessa. Detta kan förklaras med hjälp av den 
institutionella teorin. 
 
 

3.5 Institutionell teori     

Institutionell teori handlar om hur organisationer påverkas av sin omgivning och specifikt 
hur de påverkas av andra organisationer. Organisationer inom samma bransch uppvisar 
ofta stora likheter med varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009) och företag som sticker ut 
från det normala eller förväntade kan få problem med att få eller behålla sin legitimitet. 
Ofta belönas en organisation för att den liknar en annan. Likheter gör det enklare att ge-
nomföra affärer med andra organisationer, att locka till sig bra personal och att framstå 
som legitima samt ansedda. Det innebär dock inte att företag som härmar andra företag 
nödvändigtvis är mer effektiva än det kopierade företaget (DiMaggio & Powell, 1983). 
Institutionell teori har två huvudperspektiv. Dessa är isomorfism och isärkoppling (Eriks-
son-Zetterquist, 2009).  
 
Hawley (1968) definierar isomorfism som ”en begränsande process som tvingar en enhet 
i en population att likna andra enheter inom samma population som står inför samma 
miljömässiga villkor” (se DiMaggio & Powell 1983, s. 149). DiMaggio och Powell 
(1983) menar att det finns två typer av isomorfism. Den första är konkurrensbetonad och 
används i förhållanden där marknaden är öppen och konkurrenskraftig. Den andra är in-
stitutionell och används för att förstå politiken som genomsyrar moderna organisationer. 
Institutionell isomorfism kan i sin tur delas in i tre olika sorter. Dessa är tvingande, imi-
terande och normativ. 
 
Tvingande isomorfism är när ett företag ändrar sina aktiviteter på grund av att intressenter 
med mycket makt påverkar dem. Detta kan vara antingen formell eller informell påverkan 
(DiMaggio & Powell, 1983). Ett exempel på tvingande isomorfism är när västerländska 
konsumenter på 1990-talet började pressa multinationella klädföretag. Konsumenterna 
ifrågasatte att företagen producerade sina produkter i länder där barnarbete används. Re-
sultatet av denna påtryckning från konsumenter och media blev att många klädföretag 
införde rutiner för att försäkra sig om att tillverkarna inte använde barnarbetare (Islam & 
Deegan, 2008). 
 
Imiterande isomorfism innebär att företag, i osäkra situationer, väljer att göra som andra 
företag (Eriksson-Zetterquist, 2009).  Man väljer i dessa fall företag som liknar det egna 
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men som uppfattas som mer legitima eller framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1983). 
På detta sätt slipper de mindre framgångsrika företagen arbeta fram egna lösningar och 
sparar på så sätt resurser. Imiteringen av andra företag kan göras antingen medvetet eller 
omedvetet (Eriksson-Zetterquist, 2009).   
 
Normativ isomorfism handlar om att det finns en press från gruppnormer att införa spe-
cifika rutiner och är kopplat till professionalism (DiMaggio & Powell, 1983). Med pro-
fessionalism avses att personer med ett visst yrke strävar efter gemensamma metoder och 
definitioner samt en strävan efter legitimering av yrket (Eriksson-Zetterquist, 2009). Pro-
fessionalismen kan uppstå genom formell utbildning eller genom professionella nätverk 
som sträcker sig över många olika organisationer och fortsätter genom att kontinuerligt 
anställa samma typ av personal med samma utbildning eller bakgrund (DiMaggio & Po-
well, 1983).  
 
Det andra perspektivet i institutionell teori är isärkoppling. Detta handlar om hur den 
formella strukturen kopplas isär vilket innebär att de formella reglerna kan skilja sig från 
det praktiska arbetet. Denna koppling leder till att en organisation består av två organi-
sationsstrukturer – en formell som lätt kan ändras med hänsyn till normer eller lagar samt 
en informell som används för att beskriva vad medarbetarna i organisationen faktiskt gör 
(Eriksson-Zetterquist, 2009).  
 
 

3.6 Analysmodell 

De valda teorierna har hjälpt vid analysen av empirin genom att bidra med olika förkla-
ringar till varför företag ger ut frivillig information. Teorin om exponering menar att mer 
exponerade företag är mer benägna att ha en hållbarhetsredovisning eftersom de utsätts 
för mer mediegranskning. Intressentteorin innebär att företagen har en nära relation med 
sina intressenter och att de har olika sociala kontrakt med dessa. Legitimitetsteorin bygger 
på samhällets förväntningar och att företagen kan uppnå en stark legitimitet när de agerar 
utefter samhällets förväntan. Institutionell teori beskriver varför företag tenderar att likna 
varandra och ger olika förklaringar till detta. Dessa teorier kommer ligga till grund för 
den kommande analysen.  
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Figur 2 - Analysmodell 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras de empiriska undersökningarna av de utvalda företagens håll-
barhetsinformation. Avsnittet avslutas med en jämförelse mellan de olika kategorierna 
av företag i de tre olika GRI-områdena.  

4.1 Internationella kläddetaljister - Världen 

4.1.1 H&M 

H&M är ett svenskt företag som ingår i koncernen H&M-gruppen tillsammans med bland 
andra Monki och Cheap Monday och har huvudkontor i Solna. I Sverige hade H&M en 
omsättning på 6 444 miljoner svenska kronor år 2015. Med alla modevarumärken inräk-
nat hade de totalt 3 924 butiker i världen med 148 000 anställda. H&M-gruppen upprättar 
en hållbarhetsredovisning utifrån GRIs riktlinjer och använder sig av GRIs index. H&M-
gruppen har utformat en uppförandekod som alla deras leverantörer skall följa. I denna 
ingår bland annat regler kring miljö, mänskliga rättigheter samt barn- och tvångsarbete. 
Det finns även information om att leverantörerna inte ska ta del av mutor och bidra till 
korruption.  

I den ekonomiska kategorin belyser H&M-gruppen bland annat deras finansiella risker 
vid klimatförändringar och den ekonomiska täckningen vid förmånsutbetalningar. In-
formation kring företagets marknadsnärvaro som deras anställdas ingångslön i förhål-
lande till den lokala minimilönen, hur stor andel av deras leverantörer som är lokala samt 
andel anställda i styrelsen från det lokala området kommenteras inte.  

Den miljömässiga kategorin innehåller information om H&M-gruppens vattenanvänd-
ning samt redovisning av deras energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser. Det finns 
även utförlig information om koncernens materialanvändning och hur stor andel av denna 
som blivit återvunnen. Det saknas information om de återvinner sina förpacknings-
material. Det saknas även redovisning av total mängd avfall och huruvida något av detta 
klassats som farligt avfall.  

Informationen är inte heller komplett i den sociala kategorin där det saknas information 
om H&M-gruppens omsättning av personal, upplysningar om föräldraledighet och pens-
ioner samt löner till anställda uppdelat på yrkeskategori och kön. Detsamma gäller om 
koncernen har något stödprogram för vidareutveckling och karriärutveckling och om det 
skett några arbetsrelaterade olyckor eller skador under året. I sin hållbarhetsredovisning 
presenterar H&M-gruppen könsfördelningen i styrelsen men informerar inte om deras 
ålder eller minoritetsgrupper. Vad företaget dock är noga med är att märka sina ekolo-
giska produkter med ”Conscious”. H&M-gruppen är involverade i ett antal projekt 
som syftar till att förbättra de mänskliga rättigheterna i deras leverantörsländer. I Bang-
ladesh utbildas anställda och ledningen i rättigheter på arbetsplatsen för att på så sätt 
främja ett demokratiskt arbetssätt. Nedan presenteras H&Ms resultat i en tabell.  
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Tabell 1 – H&M 

 

 

4.1.2 Lindex  

Lindex grundades i Sverige men ingår idag i den finska koncernen Stockmann Group 
tillsammans med bland andra finska fastighetsbolag. Företaget har kvar sitt huvudkontor 
i Göteborg. I Sverige hade Lindex en omsättning på 3 422 miljoner svenska kronor år 
2015 och totalt 487 butiker i världen med 4 935 anställda. Lindex upprättar en egen håll-
barhetsredovisning utifrån GRIs riktlinjer och använder sig av ett GRI-index. Lindex har 
utformat en uppförandekod som deras leverantörer är tvungna att följa. Den innehåller 
bland annat kriterier kring miljö, mänskliga rättigheter och korruption.   

I den ekonomiska kategorin redovisar Lindex den finansiella påverkan och riskerna gäl-
lande framtida klimatförändringar. Det är brist på information gällande ingångslönen för 
de anställda i förhållande till den lokala minimilönen och hur stor andel av leverantörerna 
som är lokala. 

Kategorin om miljö innehåller information om Lindex vattenanvändning och energikon-
sumtion. Det redovisas även hur Lindex återvinner sitt material, mängden utsläpp av växt-
husgaser, mängden hanterbart avfall samt om de har transporterat farligt avfall. Majori-
teten av Lindex transporter sker via sjöfart. Gällande skador på arbetsplatsen redovisar 
Lindex hur många incidenter som skett under året.   

I den sociala kategorin saknas information om styrelsen har lokala medlemmar och hur 
stor andel som är kvinnor samt information om de anställdas lönenivåer uppdelat på kön 
och ålderskategorier. Lindex är involverade i ett skolprojekt i Bangladesh där de donerar 
pengar till förmån för en kostnadsfri utbildning. Företaget märker sina hållbara produkter 
med ”Sustainable Choice”. Nedan presenteras Lindex resultat i en tabell.  
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Tabell 2 – Lindex 

 

 

4.1.3 Zara 

Zara är ett spanskt företag som ingår i koncernen Inditex tillsammans med bland andra 
Massimo Dutti och Zara Home och har huvudkontor i Spanien. I Sverige hade Zara en 
omsättning på 747 miljoner svenska kronor år 2015 och totalt hade de 2 213 butiker med 
150 000 anställda världen över. Koncernen upprättar inte någon hållbarhetsredovisning 
men använder sig av ett GRI-index för att redovisa sitt hållbarhetsarbete där de istället 
hänvisar till information och sidor i koncernens årsredovisning. Inditex leverantörer föl-
jer koncernens uppförandekod som innehåller regler avseende mänskliga rättigheter som 
tvångsarbete, barnarbete och likabehandling. Leverantörerna skall även följa regler kring 
miljöpåverkan.  
 
I den ekonomiska kategorin upplyser företaget om risker relaterade till klimatet samt att 
arbetarna i leverantörskedjan ska få en skälig lön samt var i världen deras leverantörer 
finns.  
 
Gällande miljökategorin redovisar Inditex nästintill allt som krävs enligt GRIs index. 
Detta innefattar bland annat materialanvändning, energikonsumtion, vattenanvändning, 
utsläpp av växthusgaser, avfall och transporter. Det enda de inte redovisar är om de gjort 
några miljöinvesteringar och det finns heller inte fullständig information kring hur 
mycket av deras förpackningsmaterial som är återvunnet.  
 
I den sociala kategorin beskriver Inditex hur många arbetsrelaterade olycksfall och skador 
som skett under året, men det saknas information om lönefördelningen mellan könen samt 
åldersfördelningen i styrelsen och personalen. Inditex arbetar med flera olika projekt, 
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bland annat för att stötta syriska flyktingar och för att minska vattenanvändningen i sam-
hället. Zara märker sina hållbara produkter med ”Join Life”. Nedan presenteras Zaras 
resultat i en tabell. 

 

Tabell 3 – Zara 

 

 

4.1.4 Polarn O. Pyret 

Polarn O. Pyret är ett svenskt företag som ingår i koncernen RNB Retail and Brands till-
sammans med bland andra Brothers och Man of a Kind. De har sitt huvudkontor i Stock-
holm. I Sverige hade Polarn O. Pyret en omsättning på 588 miljoner år 2015 och totalt 
147 butiker i världen med 337 anställda. RNB Retail and Brands upprättar en hållbarhets-
redovisning för hela koncernen utifrån GRIs riktlinjer men använder sig inte av något 
GRI-index. RNB Retail and Brands har som krav att leverantörerna skall följa koncernens 
uppförandekod. Denna innefattar ett flertal kriterier beträffande barnarbete, tvångsarbete, 
kollektivavtal, miljöpåverkan med mera.  

I den ekonomiska kategorin nämner koncernen vissa finansiella risker kopplat till klimat-
förändringar men de har ingen information om minimilön kontra ingångslön. RNB Retail 
and Brands redovisar hur mycket av deras produktion som sker i olika länder.  

I kategorin miljö informerar koncernen inte hur mycket material som används men de 
skriver att de försöker minska materialanvändningen och att de använder en del återvunna 
material. Gällande energikonsumtion redovisar RNB Retail and Brands hur mycket 
energi som konsumeras av deras butiker och kontor och även hur mycket koldioxidut-
släpp de haft under de senaste åren. De skriver däremot inte någonting om hur mycket 
vatten som förbrukas eller hur mycket avfall som hanteras. Någonting RNB Retail and 
Brands informerar om är hur mycket av förpackningsmaterialet som återvinns och hur 
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deras transporter sker. Majoriteten av transporterna sker via sjöfart och mindre än 1 pro-
cent sker via flyg och lastbil.  

I den sociala kategorin har Polarn O. Pyret fått låga poäng. Koncernen redovisar ingenting 
om arbetsrelaterade skador, lönefördelning uppdelat på kön eller anställningsförmåner. 
Styrelsen redovisas uppdelat på kön men inte ålder eller minoritetsgrupper. Noterbart är 
också att de inte har någon information om hur de arbetar mot korruption. RNB Retail 
and Brands samarbetar med Childhood och bidrar till organisationen genom att skänka 
en andel av sina försäljningsintäkter dit. Polarn O. Pyret märker sina hållbara kläder med 
en symbol och på sin hemsida har de en särskild länk till kläder med endast ekologiska 
material. Under 2014/2015 var 26 procent av deras produkter märkta med denna symbol. 
Nedan presenteras Polarn O. Pyrets resultat i en tabell. 

 

Tabell 4 – Polarn O. Pyret 

 

 

4.1.5 GANT 

GANT grundades i USA men är idag ett svenskägt företag med huvudkontor i Stockholm. 
I Sverige hade de en omsättning på 458 miljoner svenska kronor år 2015 och totalt 483 
butiker i världen där 160 stycken är anställda i Sverige. Företaget har ingen hållbarhets-
redovisning utan upplyser om sitt hållbarhetsarbete på hemsidan. GANT har ingen egen 
utformad uppförandekod utan använder sig av BSCIs uppförandekod (Business Social 
Compliance Initiative är en organisation som arbetar för att företag skall förbättra arbets-
förhållanden i leverantörskedjan).  
 
I den ekonomiska kategorin saknas information om finansiella risker med tanke på kli-
matförändringar och hur stor andel av deras leverantörer som är lokala. De redovisar dock 
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att deras anställda skall få en skälig lön och att de har ekonomisk täckning för sina fram-
tida pensionskostnader.  
 
Även i miljökategorin saknas mycket information. Det enda GANT informerar om i 
denna kategori är hur de minskar användningen av kemikalier i sina produkter samt att 
deras leverantörer bedöms utifrån uppförandekoden. 
 
I den sociala kategorin redovisar GANT de anställdas förmåner som pensioner och kol-
lektivavtal samt hur styrelsen är könsfördelad. De har också fått poäng på de kriterier som 
berör krav på leverantörerna eftersom de följer en uppförandekod med vissa krav. GANT 
informerar inte om några projekt de är engagerade i, hur mycket utsläpp, vatten, avfall 
eller energi de förbrukar och de har ingen märkning på sina hållbara produkter. Nedan 
presenteras GANTs resultat i en tabell. 
 

 
 
Tabell 5 – GANT 

 

 

4.1.6 Esprit 

Esprit grundades i USA men har idag sina huvudkontor i Tyskland och Hong Kong. I 
Sverige omsatte Esprit  254 miljoner svenska kronor år 2015 och hade totalt 761 butiker 
med 8 300 anställda i hela världen. Esprit upprättar en hållbarhetsredovisning enligt GRIs 
riktlinjer och använder sig av ett GRI-index. Företaget har en uppförandekod som alla 
leverantörer skall följa. De har även regelbundna kontroller för att kontrollera att koden 
efterföljs och de redovisar i sin hållbarhetsredovisning vilka länder som fått anmärkningar 
under året. Uppförandekoden innehåller krav kring mänskliga rättigheter, korruption och 
miljö. Gällande korruption har de mycket utförlig information då de skriver att de har 
nolltolerans, att alla utbildas i det och att inga händelser rapporterats under året.  
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I den ekonomiska kategorin informerar Esprit inte om några finansiella risker relaterade 
till klimatet men de informerar om var deras leverantörer finns och att alla anställda ska 
få en skälig lön. 

I miljökategorin skriver Esprit ingenting om hur mycket material de använder eller hur 
stor del av materialet som är återvunnet. De försöker minska sin energianvändning men 
redovisar inga siffror kring detta och har därför fått en poäng på denna indikator. Esprit 
skriver heller ingenting om sin vattenförbrukning eller avfallshantering. Däremot infor-
merar de om hur mycket växthusgaser de släppt ut under året och att de arbetar med att 
reducera användningen av plast.  

I den sociala kategorin varierar informationen. Esprit skriver ingenting om personalför-
måner, arbetsskador eller lönefördelning mellan könen, däremot har de mycket fakta om 
vidareutbildning och utvecklingsprogram. Esprit har startat flera lokala samhällsengage-
mang i bland annat Tyskland där de skänkt pengar till barnsjukhus och stödboenden för 
utsatta kvinnor. Esprit märker utvalda produkter med ”100% naturligt” på sin hem-
sida. Nedan presenteras Esprits resultat i en tabell. 

 

Tabell 6 – Esprit 

 

 

4.2 Internationella kläddetaljister - Europa 

4.2.1 KappAhl 

KappAhl är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg. I Sverige omsatte KappAhl 
år 2015 3 692 miljoner svenska kronor och hade totalt 368 butiker med 4 000 anställda i 
Europa. Företaget integrerar sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningen och de använ-
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der sig av ett GRI-index där de hänvisar till sidor i årsredovisningen samt har kommen-
tarer till varje redovisad indikator. KappAhl har utformat en uppförandekod som alla fö-
retagets leverantörer skall följa. Den innehåller regler gällande mänskliga rättigheter och 
miljö. De har även en lista på vilka leverantörer de använder sig av på sin hemsida.  
 
I den ekonomiska kategorin har KappAhl fått 44 procent, vilket är högre än övriga euro-
peiska företag. De nämner finansiella risker med tanke på klimatförändringar, att alla 
anställda ska få en rättvis lön och redovisar även vilka som ingår i styrelsen uppdelat på 
kön och medborgarskap.  
 
I kategorin miljö saknas information om materialanvändning men däremot redovisas att 
de återvinner både sina material och förpackningar. KappAhl redovisar ingen information 
om sin energiförbrukning eller vattenanvändning men rapporterar om företagets utsläpp 
av växthusgaser. De rapporterar även hur deras transporter ser ut och majoriteten av denna 
sker via sjöfart.  
 
I den sociala kategorin beskriver KappAhl att de har en egen utbildning för personal som 
vill vidareutvecklas men de skriver ingenting om de anställdas löner uppdelat mellan kö-
nen. Företaget deltar i projekt i sina produktionsländer som syftar till att utbilda utsatta 
kvinnor och stärka deras rättigheter. KappAhl kvalitetstestar alla sina varor och genom 
stickprovskontroller kontrollerar de 5 procent av sina varor för att finna farliga kemika-
lier. De har ingen specifik märkning för ekologiska produkter men på hemsidan kan kun-
den välja att enbart se hållbara sådana. Dessa utgjorde år 2015 24 procent av KappAhls 
sortiment. Nedan presenteras KappAhls resultat i en tabell. 
 

 
 
Tabell 7 – KappAhl 
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4.2.2 Dressmann 

Dressmann är ett norskt företag som ingår i Varner-koncernen tillsammans med bland 
andra Bik Bok och Cubus och har huvudkontor i Norge. I Sverige hade Dressmann en 
omsättning på 1 613 miljoner svenska kronor år 2015 och totalt 430 butiker med 2 800 
anställda i Europa. Varner upprättar ingen hållbarhetsredovisning utan informationen re-
dovisas endast på hemsidan samt i en etisk rapport som vi fått tillgång till via mailkontakt 
med koncernen. I den etiska rapporten beskriver Varner-koncernen att deras leverantörer 
måste följa koncernens uppförandekod som innehåller regler kring mänskliga rättigheter, 
miljö och arbetsförhållanden. På sin hemsida redovisar de en fullständig lista över sina 
leverantörer och fabriker.  

I den ekonomiska kategorin redovisar Varner-koncernen var deras leverantörer finns samt 
hur stor andel av deras inköp som sker från varje land. De skriver dock ingenting om 
finansiella risker kopplat till klimatförändringar.   

I kategorin miljö väljer Varner-koncernen att belysa val av material och återanvändningen 
av överblivna produkter men de redovisar inte mängden material de förbrukar eller hur 
deras transporter sker. De nämner lite om sin energi- och vattenkonsumtion, sina utsläpp 
av växthusgaser samt deras avfallshantering. Dessa faktorer har de enbart skrivit att de 
arbetar med men inte angett några siffror eller mängder vilket medför att de inte fått full 
poäng på dessa indikatorer.  

Den sociala kategorin har högst utfall och där belyses mycket kring barnarbete, tvångs-
arbete och korruption. De har också information om förbjudna produkter där Varner-kon-
cernen inte använder äkta päls och skinn från hotade djur som ormar och krokodiler. Det 
som inte redovisas i den sociala kategorin är en presentation av styrelsen och hur löne-
fördelningen ser ut mellan könen. Varner-koncernen deltar i ett projekt i Bangladesh för 
att förbättra arbetsförhållandena i textilfabrikerna. Dressmann märker sina hållbara pro-
dukter med ”Eco Friendly”. Nedan presenteras Dressmanns resultat i en tabell.  
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Tabell 8 – Dressmann 

 

 

4.2.3 Gina Tricot 

Gina Tricot är ett svenskt företag med huvudkontor i Borås. I Sverige hade Gina Tricot 
en omsättning på 994 miljoner svenska kronor år 2015 och totalt 180 butiker med 1 857 
anställda i Europa. Gina Tricot upprättar en hållbarhetsredovisning utifrån GRIs regel-
verk och använder sig av ett GRI-index. Gina Tricot använder sig av en uppförandekod 
som alla deras leverantörer skall följa. I denna finns krav på hur leverantörerna ska arbeta 
med mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Företaget inspekterar 
sina leverantörer regelbundet och avslutar avtalen med de som inte lever upp till kraven.  
 
I den ekonomiska kategorin finns information om företagets leverantörsländer men inte 
om ingångs- och minimilön eller finansiella risker relaterade till klimatet.  
 
Gina Tricot beskriver i den miljömässiga kategorin hur stor andel av deras material som 
är återvunnet och hur deras energikonsumtion ser ut. De beskriver inte deras totala vat-
tenanvändning men de skriver att de har sparat vatten genom ett projekt i Turkiet. Gäl-
lande växthusgaser så beskrivs indirekta och övriga men inte direkta utsläpp. Företaget 
redovisar inte hur mycket farligt avfall som hanterats men de informerar om att de kon-
trollerar hur leverantörerna hanterar detta. Gina Tricot transporterar majoriteten av sina 
produkter via sjöfart och lastbilar.  
 
I den sociala kategorin informerar Gina Tricot om hur många arbetsrelaterade olyckor 
som skett under året och om att deras anställda har möjlighet till karriärsutveckling genom 
olika program. De skriver ingenting om lönefördelningen mellan män och kvinnor men 
de redovisar hur könsfördelningen ser ut i styrelsen. Företaget är involverade i ett projekt 
tillsammans med UNICEF i Bangladesh som syftar till att bygga förskolor för att på så 
sätt minska risken för barnarbete. Gina Tricot märker vissa av sina produkter med “The 
Good Project” vilket betyder att de ingår i en hållbar kollektion. Nedan presenteras Gina 
Tricots resultat i en tabell. 
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Tabell 9 – Gina Tricot 

 

 

4.3 Skandinaviska kläddetaljister  

4.3.1 MQ 

MQ är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg. I Sverige hade MQ en omsättning 
på 1 557 miljoner svenska kronor år 2015 och totalt 121 butiker med 1 100 anställda i 
Skandinavien. MQ upprättar en hållbarhetsredovisning utifrån GRIs riktlinjer men an-
vänder sig inte av något GRI-index. MQ har en uppförandekod som alla leverantörer skall 
följa. Koden innefattar regler avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. 
Dock finns ingen information om hur MQ arbetar mot korruption.  

I den ekonomiska kategorin redovisar MQ vilka finansiella risker det finns med tanke på 
eventuella klimatförändringar, i vilka världsdelar deras leverantörsfabriker ligger och att 
de anställda skall ha en minimilön.  

MQ har ytterst lite information i kategorin miljö. De informerar inte om sin materialan-
vändning, energikonsumtion, vattenanvändning eller avfallshantering. Gällande utsläpp 
av växthusgaser redovisar de endast de direkta utsläppen, inte de indirekta eller övriga. 
MQ redovisar sina transporter utifrån typ och hur mycket koldioxid respektive transport-
medel släpper ut.  

I den sociala kategorin informerar MQ om de anställdas löner uppdelat på kön och yrke 
samt butik/huvudkontor. Företaget är engagerade i flertalet projekt gällande mänskliga 
rättigheter. Ett av dessa rör förbättrad hälsa för kvinnor i Bangladesh. De rapporterar inte 
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om det skett några arbetsrelaterade olyckor. MQ redovisar vad deras produkter är tillver-
kade av men har ingen märkning för att uppmärksamma hållbara varor. Nedan presenteras 
MQs resultat i en tabell. 

 

Tabell 10 – MQ 

 

 

4.4 E-handelsdetaljister 

4.4.1 Ellos 

Ellos är ett e-handelsföretag som ingår i koncernen Ellos Group tillsammans med Jotex 
och Stayhard och har sitt huvudkontor i Borås. Ellos hade en omsättning på 1 835 miljo-
ner svenska kronor år 2015 och totalt 800 anställda. Koncernen upprättar en hållbarhets-
redovisning utifrån GRIs riktlinjer med ett GRI-index. Ellos Group har utformat en upp-
förandekod som alla leverantörer skall följa. Denna innehåller regler kring mänskliga rät-
tigheter, miljö och arbetsförhållanden.  

Företaget redovisar mycket information i den ekonomiska kategorin. De beskriver finan-
siella risker med tanke på klimatförändringar och var deras leverantörer är lokaliserade. 
Däremot skriver de ingenting om förhållandet mellan ingångslönen och den lokala mini-
milönen. 

I miljökategorin beskriver Ellos Group sin materialanvändning och hur stor del av denna 
som är återvunnen. De informerar även om sin energikonsumtion inom organisationen 
och hur de arbetar med att minska denna. Det finns ingen information om deras vattenan-
vändning, utsläpp av luftföroreningar och avfall samt läckage av avloppsvatten. Gällande 
koldioxidutsläpp redovisar de indirekta och övriga utsläpp men inte direkta. De redovisar 
sina transportmedel i procent, där sjöfart är det vanligaste.  
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I den sociala kategorin varierar poängen. Ellos Group skriver mycket om de anställdas 
välmående och hur detta skall främjas genom bland annat friskvård, vidareutbildning och 
karriärsutveckling. De redovisar även antalet arbetsrelaterade skador som inträffat under 
året. Aspekterna de inte redovisar innefattar bland annat lön uppdelat på kön och inform-
ation om åldersfördelningen i styrelsen. Ellos Group redovisar inte om de är involverade 
i några projekt gällande mänskliga rättigheter, däremot skriver de att de är engagerade i 
ett miljöprojekt. Företaget märker sina hållbara produkter med ”Conscious Choice” 
och dessa utgör 3 procent av Ellos sortimentet. Nedan presenteras Ellos resultat i en ta-
bell. 
 

 
 
Tabell 11 – Ellos 

 

 

4.4.2 NLY Scandinavia  

NLY Scandinavia är ett e-handelsföretag som ingår i koncernen Qliro Group tillsammans 
med bland andra CDON och Gymgrossisten och har huvudkontor i Borås. NLY Scandi-
navia hade en omsättning på 1 170 miljoner svenska kronor år 2015 och 199 anställda. 
Varken företaget eller koncernen har någon hållbarhetsredovisning utan information har 
hämtats från årsredovisningen samt från koncernens hemsida. Qliro Group har fyra olika 
policys. Dessa är en uppförandekod som berör medarbetarnas relation till företaget, en 
miljöpolicy, en whistleblowerpolicy och en leverantörspolicy. Alla företagets leverantö-
rer och tillverkare skall följa Qliro Groups policys. 
 
I den ekonomiska kategorin har koncernen fått 56 procent. De nämner nästintill alla eko-
nomiska aspekter, från finansiella risker med tanke på klimatförändringar till var leveran-
törerna finns och att alla anställda ska ha en skälig lön. Det enda de inte belyser är om de 
investerat i några infrastrukturprojekt.  
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Qliro Group informerar inte någonting i miljökategorin om deras användning av material, 
vatten- eller energikonsumtion och skriver mycket lite om deras avfall. Angående utsläpp 
så hänvisar de till PostNord och deras hantering av koldioxidutsläpp eftersom det är Post-
Nord som står för transporterna.  
 
I den sociala kategorin redovisas inte hur många arbetsrelaterade skador som inträffat 
under året eller hur lönefördelningen ser ut mellan könen. Qliro Group har startat ett pro-
jekt där intäkterna går till UNHCR och deras arbete kring kvinnor på flykt. Koncernen 
redovisar ingenting om deras produktansvar eller om de märker sina hållbara produkter, 
vilket drar ned poängen i den sociala kategorin. Nedan presenteras NLY Scandinavias 
resultat i en tabell. 
 

 
 
Tabell 12 – NLY Scandinavia 

 

 

4.4.3 Boozt Fashion 

Boozt Fashion är ett e-handelsföretag med huvudkontor i Malmö. Boozt Fashion hade en 
omsättning på 817 miljoner svenska kronor år 2015 och 112 anställda. Företaget har ingen 
hållbarhetsredovisning men informerar om sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. Fö-
retaget har ingen uppförandekod och redovisar inte heller var deras leverantörer finns.  
 
I den ekonomiska kategorin skriver de ingenting om finansiella risker med tanke på kli-
matet men skriver att deras anställda har rätt till en skälig lön.  
 
I miljökategorin saknas information om materialanvändning, energikonsumtion, vatten-
förbrukning, utsläpp av växthusgaser och hantering av avfall. De nämner att de återvinner 
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en del material och att de använder sig av återvinningsbara förpackningar. De skriver 
även om sina transporter och att de arbetar för att effektivisera sin distribution.  
 
Gällande den sociala kategorin redovisar Boozt Fashion vilka anställningsförmåner som 
erbjuds men det finns inga upplysningar om vidareutbildning, karriärsutveckling eller ar-
betsrelaterade olyckor. De redovisar vilket land styrelsemedlemmarna är medborgare i, 
om de är kvinnor eller män samt hur gamla de är. Boozt Fashion skriver inte någonting 
om barnarbete, tvångsarbete, korruption eller andra mänskliga rättigheter och fick därför 
inga poäng i denna subkategori. Även i subkategorin som handlar om produkter har före-
taget fått få poäng, delvis på grund av att de inte har någon märkning av deras hållbara 
produkter. Däremot redovisar företaget resultatet av en kundnöjdhetsundersökning. Ne-
dan presenteras Boozt Fashions resultat i en tabell. 
 

 
 
Tabell 13 – Boozt Fashion 

 

 

4.4.4 Cellbes 

Cellbes är ett e-handelsföretag som ingår i koncernen Consortio Fashion Group tillsam-
mans med Halens och Bubbleroom och har huvudkontor i Borås. Cellbes hade en omsätt-
ning på 424 miljoner svenska kronor år 2015 och 45 anställda. Varken företaget eller 
koncernen har en hållbarhetsredovisning eller någon information om hållbarhet på sin 
hemsida. Vi har försökt komma i kontakt med Cellbes men inte fått något svar och har 
därför haft mycket lite information att utgå ifrån.  

Eftersom att informationen på både Cellbes och Consortio Fashion Groups hemsida var 
mycket kortfattad har de fått få poäng. De redovisar i årsredovisningen sin omsättning av 
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personal, pensionskostnader och andelen kvinnor i styrelsen men det finns ingen inform-
ation om miljö- eller samhällspåverkan. De har heller ingen produktkategori på sin hem-
sida avseende hållbara kläder och de märker inte ut om kläderna är av till exempel eko-
logisk bomull. Nedan presenteras Cellbes resultat i en tabell. 

 

Tabell 14 – Cellbes 

 

 

4.4.5 Jollyroom 

Jollyroom är ett e-handelsföretag med huvudkontor i Hisings Backa. Jollyroom hade en 
omsättning på 374 miljoner svenska kronor år 2015 och 140 anställda. Jollyroom har 
varken en hållbarhetsredovisning eller information om sitt hållbarhetsarbete på hemsidan. 
Vi har försökt komma i kontakt med Jollyroom men inte fått något svar och har därför 
haft mycket lite information att utgå ifrån.   

Vid granskning av Jollyroom har vi undersökt deras årsredovisning för att finna inform-
ation om finansiella siffror, styrelsens könsfördelning och omsättning av anställda. Ingen 
information om deras miljöarbete fanns att tillgå. Gällande den sociala kategorin märker 
företaget sina miljövänliga varor med ”Eko”. Nedan presenteras Jollyrooms resultat i 
en tabell.  
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Tabell 15 – Jollyroom 

 

 

4.5 Sammanfattning 

4.5.1 Ekonomi 

Den ekonomiska kategorin har de högsta genomsnittliga procentuella poängen av de tre 
GRI-områdena. Många av företagen informerar om att de anställda skall få en skälig lön 
men de skriver inte hur ingångslönen ser ut i förhållande till den lokala minimilönen. 
Flera företag redovisar också var de har sina leverantörer, vilket indirekt innebär att de 
redovisar hur stor andel av leverantörerna som är lokala. Det som sällan informeras om 
är om företagen investerat i några infrastrukturprojekt (EC7) och hur stor andel av styrel-
sen som anställts från det lokala samhället (EC6), detta har enbart två företag i världska-
tegorin fått poäng på.  Nedan presenteras resultatet i den ekonomiska kategorin för de 
olika kategorierna av företag. 
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Tabell 16 - Ekonomi 

  

 

4.5.2 Miljö 

I kategorin miljö är poängen överlag varierande. Ett flertal företag rapporterar sin ener-
gikonsumtion, utsläpp av koldioxid, information om sina transporter samt hur de arbetar 
med återvinning av material. Gällande indikatorerna EN13 ”Skyddade och restaurerade 
livsmiljöer” samt EN21 ”Utsläpp av svavel- och kväveoxider samt andra väsentliga luft-
föroreningar” är det enbart ett världsföretag som fått två poäng, resterande företag har fått 
noll poäng. Även gällande ozon-nedbrytande ämnen har enbart ett världsföretag fått två 
poäng. Total mängd vattenutsläpp (EN22) är det enbart världsföretag som fått poäng på. 
Inom området biologisk mångfald (EN11-EN14) är det få företag som fått poäng. Enbart 
ett världsföretag har fått full pott på detta område. Några företag har fått en poäng men 
många har fått noll på alla dessa fyra indikatorer. Det är heller inte många företag som 
redovisat hur mycket avfall de hanterar och hur mycket av detta som är klassat som farligt 
avfall. Nedan presenteras resultatet i miljökategorin för de olika kategorierna av företag. 
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Tabell 17 – Miljö  

 

 

4.5.3 Social 

I den sociala kategorin redovisar företagen frekvent hur de arbetar med sina anställda 
genom bland annat anställningsförmåner och vidareutbildning, vilka projekt de är invol-
verade i samt hur könsfördelningen i styrelsen ser ut. Det som inte belyses är om företa-
gen mottagit några klagomål gällande olika områden, om de fått några böter eller andra 
sanktioner och hur lönefördelningen ser ut mellan könen. Det sistnämnda redovisas dock 
av det skandinaviska företaget MQ. Indikatorn LA5 som berör personal som medverkar 
i hälsouppdrag har inget företag fått två poäng på. Ett världsföretag och ett e-handelsfö-
retag har fått en poäng på denna indikator. Även indikator LA7 ”Personal med hög risk 
av sjukdom” har genomgående låga poäng – här är det enbart ett världsföretag som fått 
två poäng medan resten har fått noll. En indikator som sticker ut är HR8 ”Antal incidenter 
som kränker rättigheter för ursprungsbefolkning” där inte någon av de 15 undersökta fö-
retagen fått någon poäng. Indikatorerna SO7 ”Brott mot konkurrenslagar” och SO8 ”Bö-
ter och andra sanktioner gällande brott mot lagar och regler” är det bara ett företag som 
fått två poäng på (Lindex respektive Zara som båda är världsföretag), resterande företag 
har fått noll poäng. Nedan presenteras resultatet i den sociala kategorin för de olika kate-
gorierna av företag. 
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Tabell 18 – Social  
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5. Analys och tolkning 
I analysen diskuteras och kopplas empirin ihop med teorin. Studiens resultat diskuteras i 
de olika kategorierna av företag och relateras även till tidigare forskning.  

5.1 Exponering 

Gemensamt för fem av de sex granskade företagen i världskategorin är att de alla upprät-
tar någon form av hållbarhetsredovisning. En möjlig förklaring till detta är att de alla är 
utsatta för stor exponering i media vilket medför många intressenter och en offentlig 
granskning. Flera tidigare studier har visat att ju mer exponerade företag är i media desto 
mer benägna är de att upprätta en hållbarhetsredovisning. Bland annat Dienes, Sassen och 
Fischers (2016) studie visar att det finns ett samband mellan företagets storlek, expone-
ring och ägarstruktur vid utformning av hållbarhetsrapporter. De sex undersökta företa-
gen i världskategorin är alla marknadsledande och är därmed exponerade i media. Detta 
bekräftar även Hahn och Kühnens (2013) studie som visar att mer exponerade företag 
upprättar en hållbarhetsredovisning vilket även visas i vårt resultat. 
 
Enligt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) finns det flera faktorer som påverkar 
ett företag att hållbarhetsredovisa. Två av dessa är exponering och lönsamhet. Företagen 
i den europeiska samt skandinaviska kategorin är mindre exponerade än världsföretagen 
då de inte har butiker i lika många länder. De har även generellt sett en lägre lönsamhet 
än världsföretagen och detta skulle kunna förklara varför deras hållbarhetsredovisningar 
inte är lika omfattande och utvecklade som världsföretagens. I den skandinaviska kate-
gorin har endast ett företag ingått. MQ har 121 butiker i Sverige och Norge och är därmed 
betydligt mindre exponerade än övriga företag i studien. Enligt Ho & Taylor (2007) är 
det mer kostsamt för mindre företag att utveckla en hållbarhetsredovisning då kostna-
derna ofta minskar i takt med företagets storlek. Trots detta har MQ en väl utvecklad 
hållbarhetsredovisning vilket inte stämmer överens med tidigare studier av bland Hahn 
och Kühnen (2013) samt Dienes, Sassen och Fischer (2016).  
 
E-handeln växer ständigt vilket innebär att e-handelsföretag exponeras mer och mer i 
media. Enligt Hahn & Kühnen (2013) leder exponering till att företag utvecklar en håll-
barhetsredovisning. Ellos Group, NLY Scandinavia och Boozt Fashion har alla en om-
sättning på cirka en till två miljarder svenska kronor om året. En så pass stor omsättning 
ger möjlighet till reklam och därmed mer synlighet i media. Steget till resterande företag 
i e-handelskategoin är stort, då Cellbes och Jollyroom har en omsättning på cirka 400 
miljoner svenska kronor. Dessa två företag har förmodligen inte samma resurser att lägga 
på marknadsföring och är därmed inte lika exponerade som de större företagen, vilket kan 
förklara de stora skillnaderna i hållbarhetsinformation.  
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5.2 Intressentteorin 

Majoriteten av de världstäckande företagen är börsnoterade vilket innebär att företaget 
ägs av sina intressenter. Ägarna med flest aktier har störst makt vilket enligt Mahadeo, 
Oogarah-Hanuman och Soobaroyen (2011) innebär att företaget måste fokusera på dessa 
och tillgodose deras intressen för att kunna överleva. Två företag i världskategorin är 
dock inte börsnoterade. GANT och Esprit är privatägda och därmed inte utsatta för 
samma press av sina intressenter. Detta är en möjlig förklaring till varför GANT inte 
upprättar någon form av hållbarhetsinformation trots att de är ett världsföretag med nästan 
600 butiker. 
 
Inte något av de tre europeiska företagen är börsnoterade vilket innebär att de inte behöver 
ta hänsyn till press eller förväntningar från kapitalmarknadens aktieägare. De har dock 
fortfarande andra intressenter att ta hänsyn till så som leverantörer och kunder. Enligt 
intressentteorins normativa perspektiv har alla intressenter rätt till samma information 
(Donaldson & Preston, 1995) vilket kan vara en förklaring till att alla de tre europeiska 
bolagen ger ut någon form av hållbarhetsinformation.  
 
Eftersom MQ (som ingår i den skandinaviska kategorin) är börsnoterat har de många 
intressenter att ta hänsyn till och därför kan intressentteorin vara en möjlig förklaring till 
varför MQ upprättar en hållbarhetsredovisning. Det är intressenterna som avgör om före-
taget kommer att fortleva och det är därför viktigt att behålla och locka till sig nya inve-
sterare enligt Mahadeo, Oogarah-Hanuman och Soobaroyen (2011) samt Donaldson och 
Preston (1995). Eftersom hållbarhet är ett omdebatterat och aktuellt ämne som fler och 
fler konsumenter ställer krav på kan en hållbarhetsredovisning vara ett sätt att överleva. 
Ytterligare en förklaring till att MQ ger ut en hållbarhetsredovisning kan vara det framtida 
EU-kravet där alla företag med över 500 anställda från och med 2017 skall informera om 
sitt hållbarhetsarbete.  
 
Det är tydligt att de studerade e-handelsföretagen har betydligt mindre information om 
sitt hållbarhetsarbete än övriga företag. Det enda av de fem undersökta företagen som 
hade en hållbarhetsredovisning var Ellos Group. NLY Scandinavia samt Boozt Fashion 
hade båda information om sitt hållbarhetsarbete, om än inte lika omfattande som Ellos 
Group. Dessa tre bolag har gemensamt att de är eller inom kort kommer att börsnoteras. 
En börsnotering innebär en ökning av antalet intressenter. Detta bekräftar återigen intres-
sentteorin som menar att alla företag måste ta hänsyn till och ta hand om sina intressenter. 
Gör de detta kan det innebära en stor konkurrensfördel i framtiden (Donaldson & Preston, 
1995). NLY Scandinavia och Boozt Fashion som inom kort kommer att börsnoteras har 
därmed en fördel i och med att de redan påbörjat en redovisning av sitt hållbarhetsarbete 
och inte kommer ställas inför alltför stora utmaningar gällande detta. 
 
 

5.3 Legitimitetsteorin 
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Världsföretagen H&M, Lindex, Zara och Polarn O. Pyret är alla börsnoterade. Detta be-
tyder att de har många små ägare som har förväntningar på företagets handlingar. För-
väntningarna påverkas av medvetenheten och oron i samhället (Wilmshurst & Frost, 
2000) och detta kan vara en förklaring till varför dessa företag ger ut frivillig hållbarhets-
information. Även MQ, som bara har butiker i Skandinavien, är börsnoterade och påver-
kas därmed av medvetenheten i samhället och det kan förklara varför även ett mindre 
företag upprättar en hållbarhetsredovisning. Esprit och GANT är inte börsnoterade och 
påverkas därmed inte lika mycket av samhällets förväntningar. Men eftersom Esprit är ett 
världsföretag har de förmodligen noterat att många andra världsföretag upprättar hållbar-
hetsredovisningar och har därför valt att göra på samma sätt för att få legitimitet och 
fortsätta vara konkurrenskraftiga. Esprit vill troligtvis ha legitimitet för att kunna behålla 
sina konsumenter och för att uppnå detta måste de uppfylla samhällets förväntningar ge-
nom att förklara och informera om företagets miljöpåverkan (Wilmshurst & Frost, 2000). 
Det är anmärkningsvärt att GANT som har ungefär lika många butiker som Esprit inte 
verkar känna samma förväntningar från samhället. Detta skulle kunna leda till ett stort 
legitimitetsgap (Haniffa & Cooke, 2005) med tanke på att informationen idag är mycket 
bristfällig. Om information som tidigare inte varit känd skulle belysas i media, till exem-
pel rörande arbetsförhållanden eller miljöfarliga utsläpp, skulle GANT behöva ge ut 
mycket information på kort tid för att möta samhällets förväntningar, vilket kräver stora 
resurser enligt Dowling och Pfeffer (1975). Detta kan vara svårt att hantera och därför 
bör GANT börja arbeta med sina hållbarhetsfrågor.  
 
Noterbart bland de europeiska företagen är KappAhl som var mycket utförliga och trans-
parenta i sin information. Enligt Wilmshurst och Frost (2000) kan företag som blivit upp-
märksammade för att ha en negativ miljöpåverkan ge ut ytterligare information för att på 
så sätt återupprätta sin legitimitet. Detta skulle kunna vara fallet med KappAhl då de ex-
empelvis redovisar att det förekommit ett fall av barnarbete i Kina samt hur många inci-
denter av diskriminering av personal som har rapporterats under året. De skriver även att 
vissa leverantörer i Indien inte velat betala övertidsersättning till sina anställda.  
 
I e-handelskategorin har Ellos Group, NLY Scandinavia och Boozt Fashion en betydligt 
högre omsättning och därmed större kundkrets än de två andra undersökta företagen. De 
har därmed fler intressenter att ta hänsyn till. Fler intressenter innebär högre press och 
mer förväntningar från samhället. Dowling & Pfeffer (1975) menar att företag måste ha 
legitimitet för att kunna fortleva. För lönsamma företag är det extra viktigt att stärka sin 
legitimitet, då de påverkas mer av sociala normer och legitimitetskrav än mindre lön-
samma företag (Holthausen & Leftwich, 1983). Detta kan vara en förklaring till att de tre 
företagen med högst omsättning har information om sitt hållbarhetsarbete medan de 
mindre lönsamma företagen inte har någon information alls.  
 
 

5.4 Institutionell teori 
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Eftersom de undersökta företagen befinner sig i samma bransch påverkas de av varandra 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). De världstäckande företagen upprättar alla någon form av 
hållbarhetsinformation. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) finns det en fara med att sticka 
ut från omgivningen eftersom det kan leda till legitimitetsproblem. Gemensamt för 
världsföretagen är att majoriteten har genomarbetade och välstrukturerade års- och håll-
barhetsredovisningar. Detta visar att de lagt ned mycket tid och resurser. Undantaget 
bland världsföretagen är GANT, där det var väldigt svårt att lokalisera informationen på 
hemsidan vilket tyder på att de inte vill framhäva sitt hållbarhetsarbete. Flera av världs-
företagen upprättar ett GRI-index i sin hållbarhetsredovisning. Dock väljer företagen 
själva ut vilka indikatorer de vill inkludera i sin rapport. Detta innebär att de indikatorer 
som inte finns med kan läsaren dra egna slutsatser om vilket kan leda till ryktesspridning. 
En annan aspekt som är värd att ta upp är att om företagen inte ger ut information kan de 
inte heller stå till svars och vara ansvariga för just den frågan de har undvikit. Anmärk-
ningsvärt är också att företagen i vissa fall utelämnat indikatorer som behandlar inform-
ation de ändå redovisat i sin hållbarhetsredovisning. Detta märktes bland annat i Lindex 
rapportering.  
 
Generellt sett har de europeiska och skandinaviska företagen en något lägre snittpoäng än 
världsföretagen. Det skiljer dock inte mycket och det går att spekulera i att dessa företag 
kan ha som mål att bli världsföretag och därför imiterar större och mer framgångsrika 
företag inom samma bransch (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan hända att dessa företag 
i framtiden har en önskan om att börsnoteras vilket skulle innebära en ökad förväntan på 
hållbarhetsinformation från nya aktieägare och att de därför börjat arbeta för att möta 
dessa krav redan nu.   
  
Tillgängligheten på information varierar mellan de olika e-handelsföretagen. Ellos Group 
har en tydlig länk till sitt hållbarhetsarbete medan NLY Scandinavia och Boozt Fashions 
information är mer svårlokaliserad. De två sistnämnda företagen har också betydligt lägre 
poäng än Ellos Group i kategorierna miljö och social och detta kan vara anledningen till 
att de inte lika tydligt presenterar sin information. E-handelsföretagen Cellbes och Jolly-
room hade nästintill ingen information alls om hur de arbetar med hållbarhet. Det är möj-
ligt att båda dessa företag på något sätt arbetar med hållbarhet men att de ännu inte har 
resurser att redovisa detta. Det skulle i så fall röra sig om isärkoppling enligt Eriksson-
Zetterquist (2009). Intressenternas bild av dessa företag blir att de inte arbetar med håll-
barhetsfrågor men arbetet inom organisationen kan vara annorlunda än vad som syns utåt. 
Vi anser dock att det är mer troligt att dessa företag inte fokuserar på hållbarhetsfrågor 
och därför inte heller har någonting att redovisa kring detta. Jollyroom är ett företag som 
fokuserar på barnkläder och i och med detta anser vi att frågorna kring hållbarhet bör 
redovisas. Enligt sin hemsida har ägarna till Jollyroom nästan 20 års erfarenhet av e-han-
del och de har fler än 800 000 registrerade kunder. Med så lång erfarenhet och med såpass 
många kunder borde företaget ta sitt ansvar och redovisa sitt hållbarhetsarbete.   
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6. Slutsats 
Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens slutsats. Fortsättningsvis diskuteras 
tankar kring studiens genomförande och avsnittet avslutas med förslag till fortsatta stu-
dier.  

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att erhålla kunskap om omfattningen och utformningen av hållbarhets-
redovisningen hos 15 kläddetaljister. Resultatet visar att omfattningen och utformningen 
av hållbarhetsredovisningar skiljer sig mellan världstäckande, europeiska, skandinaviska 
och e-handelskläddetaljister. Detta visar sig genom att internationella företag med butiker 
i hela världen har de mest omfattande hållbarhetsredovisningarna utifrån GRIs riktlinjer. 
Detta gäller samtliga tre undersökta kategorier – ekonomi, miljö och social. Därefter föl-
jer europeiska och skandinaviska företag följt av e-handeln med undantag för den sociala 
kategorin vilket kan ses i tabell 18. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning på om-
rådet.  
 
 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 

Under de tio veckor som studien genomförts har många funderingar uppstått. De flesta 
av dessa har berört studiens urval och omfattning. I studiens inledande fas uppstod frågor 
kring hur många företag som var rimligt att undersöka och hur urvalet skulle begränsas. 
Vi valde tillslut att begränsa oss efter omsättning och antal butiker. Hade en annan be-
gränsning gjorts skulle eventuellt resultatet blivit annorlunda. Detsamma gäller om en 
annan bransch undersökts, då denna studie endast varit inriktad på kläddetaljister.  
 
Studien har haft en kvalitativ undersökningsansats. Om vi i stället genomfört en kvanti-
tativ undersökning skulle resultatet blivit mer generellt då en större population under-
sökts. Intervjuer hade kunnat genomföras med representanter med företagen för att på så 
sätt få en djupare förståelse och mer förklaringar till varför företagen väljer att arbeta med 
hållbarhet.  
 
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Då denna studie varit inriktad på klädindustrin skulle det vara intressant att ta reda på om 
resultatet skulle bli liknande eller inte om någon annan bransch undersöktes. Exempelvis 
är transport- eller bränslebranschen något som också påverkar miljön mycket och därför 
vore en undersökning av någon av dessa branscher mycket intressant. En fundering som 
uppkommit under studiens genomförande har varit hur GRIs indikatorer valts ut. Varför 
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anses just dessa indikatorer spegla hur väl ett företag arbetar med hållbarhet? Vi själva 
har funderat på varför inte någon aspekt kring djur och djurbehandling finns med i in-
dexet. Hantering av päls, läder och dun är aktuella frågor som enligt vår åsikt definitivt 
har med hållbarhet att göra. Vi förstår att det eventuellt ses som svårt att undersöka detta 
problem, men det är en fråga som uppkommit under dessa veckor och som vi gärna skulle 
få svar på.  
 
Ett sista förslag till fortsatta studier är att undersöka e-handelsbranschen närmare. Som 
studien visar har e-handelsföretag i de flesta fall en mycket mindre utvecklad hållbarhets-
redovisning än andra företag. Att ta reda på vad detta beror på, exempelvis via intervjuer 
med representanter för företagen, vore intressant.   
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Bilagor 
Bilaga 1 – Urval av företag 

Kläddetaljist, 
butikshandel 
 

Koncern Butiker, 
totalt 
antal (år 
2015) 

Omsättning 
i Sverige 
2015 (mkr) 

Hållbarhets- 
information 

Ingår i 
urvalet 

Kategori 

H&M H&M-
gruppen 

3924 6 444  Ja, fristående rap-
port för 2015 

Ja Världen 

KappAhl - 368 3 692 Ja, i årsredovis-
ningen för 
2014/2015 

Ja Europa 

Lindex Stock-
mann 
Group 

487 3 422 Ja, fristående rap-
port för 2015 

Ja Världen 

Dressmann Varner 430 1 613 Ja, fristående rap-
port för 2015 + in-
formation på hem-
sidan 

Ja Europa 

MQ - 121 1 605 Ja, fristående rap-
port för 
2014/2015 

Ja Skandi-
navien 

Gina Tricot - 180 994 Ja, fristående rap-
port för 2015 

Ja Europa 

Cubus Varner 330 825 - Nej - 
Zara Inditex 2213 747 Ja, fristående rap-

port för 2015 
Ja Världen 

Grolls AB - 36 726 - Nej - 
Bestseller Bestseller 2700 725 - Nej - 
J.Lindeberg Bestseller 20 660 - Nej - 
Lager 157 - 29 643 - Nej - 
Indiska - 98 638 - Nej - 
Polarn O. Pyret RNB  

Retail 
and 
Brands 

147 588 Ja, fristående rap-
port för 2014/205 

Ja Världen 

Tiger of Sweden - 45 569 - Nej - 
Peak Performance - 98 538 - Nej - 
Filippa K - 50 518 - Nej - 
Brothers & Sisters RNB  

Retail 
70 483 - Nej - 

 i 



and 
Brands 

JC - 57 458 - Nej - 
GANT - 583 458 Ja, på hemsidan Ja Världen 
Poco Loco/Carlings - 82 423 - Nej - 
Bik Bok Varner 200 417 - Nej - 
Acne - 37 354 - Nej - 
Twilfit - 56 347 - Nej - 
Cassels - 25 343 - Nej - 
Flash  Mellby 

Gård AB 
75 307 - Nej - 

Esprit - 761 254 Ja, fristående rap-
port för 
2014/2015 

Ja Världen 

Cimbria Hold. Cimbria 
Hold. 

- 252 - Nej - 

Best of Brands - 8 248 - Nej - 
Oscar Jacobsson - - 234 - Nej - 

DK Company Swe-
den 

IC Com-
panys AS  

47 222 - Nej - 

Volt - 80 211 - Nej - 
Triumph - 29 200 - Nej - 

Kläddetaljist, 
e-handel 

Koncern Fysiska 
butiker år 
2015 

Omsättning i 
Sverige 2015 
(mkr) 

Hållbarhets- 
information 

Ingår i 
urvalet 

H&M Online H&M-
gruppen 

Ja 3000 - Nej 

XXL Sport & 
Vildmark 

- Ja 2134 - Nej 

Ellos Ellos 
Group 

Nej 1835 Ja, fristående rapport för 
2015 

Ja 

NLY Scandinavia Qliro 
Group 

Nej 1170 Ja, på hemsidan Ja 

Boozt Fashion AB - Nej 817 Ja, i årsredovisningen för 
2015 

Ja 

Cellbes  Consortio 
Fashion 
Group AB 

Nej 424 Nej Ja 

Jollyroom  Ole Sauar 
AB 

Nej 374 Nej Ja 

 ii 



  

MMSports AB - Ja 262 - Nej 

Gudrun Sjödén 
Design 

- Ja 238 - Nej 

 iii 



Bilaga 2 – GRIs index och indikatorer 

Område Indikator Innehåll 
Ekonomi   
Finansiella resultat EC1 Direkt ekonomiskt värde som genererats och distribue-

rats 
 EC2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter 

för organisationens aktiviteter, med tanke på klimatför-
ändringar 

 EC3 Ekonomisk täckning av organisationens planerade för-
månsutbetalningar 

 EC4 Finansiellt stöd mottaget av regeringen 
Marknadsnärvaro EC5 Förhållandet mellan ingångslönen och den lokala mini-

milönen 
 EC6 Andel av ledningen som anställts från det lokala sam-

hället 
Indirekt ekonomisk på-
verkan 

EC7 Utveckling och påverkan på infrastrukturinvesteringar  

 EC8 Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan, inklusive om-
fattningen av påverkan 

Upphandlingspraxis EC9 Andel leverantörer som är lokala 
   
Miljö   
Material  EN1 Materialanvändning i vikt eller volym 
 EN2 Andel av använt material som är återvunnet 
Energi EN3 Energikonsumtion inom organisationen 
 EN4 Energikonsumtion utanför organisationen 
 EN5 Energiintensitet 
 EN6 Minskning av energikonsumtion 
 EN7 Minskning av energibehov för produkter och tjänster 
Vatten EN8 Total vattenanvändning per källa 
 
 

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvänd-
ning 

 EN10 Andel och total användning av återvunnen och återan-
vänd vattenvolym 

Biologisk mångfald EN11 Lokalisering och storlek på mark som ägs, hyrs eller an-
vänds i, eller i anslutning till, skyddade områden eller 
områden av betydande biologisk mångfald utanför 
skyddade områden  

 EN12 Beskrivning av betydande påverkan av aktiviteter, pro-
dukter eller tjänster på biologisk mångfald i skyddade 
områden, eller i områden med hög biologisk mångfald 
utanför skyddade områden 

 iv 



 EN13 Skyddade och restaurerade livsmiljöer 
 EN14 Totalt antal arter som är rödlistade av IUCN eller nat-

ionellt skyddade och som lever i områden som påverkas 
av verksamheten   

Utsläpp EN15  Direkta utsläpp av växthusgaser  
 EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser från energianvänd-

ning 
 EN17 Övrig indirekta utsläpp av växthusgaser 
 EN18 Intensiteten av utsläpp av växthusgaser 
 EN19 Minskning av utsläpp av växthusgaser 
 EN20 Utsläpp av ozon-nedbrytande ämnen 
 EN21 Utsläpp av svavel- och kväveoxider samt andra väsent-

liga luftföroreningar 
Avloppsvatten och avfall EN22 Total mängd vattenutsläpp (kvalitet och destination) 
 EN23 Total mängd avfall, per typ och hanteringsmetod 
 EN24 Totalt antal och volym av väsentligt läckage 
 EN25 Vikten av transporterat, importerat, exporterat eller be-

handlat avfall som klassats som farligt avfall av Basel-
konventionens bilagor, samt andel av transporterat av-
fall som transporterats internationellt 

 EN26 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde på vattenmas-
sor med biologisk mångfald som väsentligt påverkas av 
organisationens utsläpp av vatten och avrinningsvatten 

Produkter och tjänster EN27 Omfattningen av åtgärder som minskar miljöpåverkan 
från produkter och tjänster  

 EN28 Andel av sålda produkter och deras förpacknings-
material som är återvunna 

Lagar och regler EN29 Finansiellt värde av väsentliga böter och totalt antal 
icke-finansiella sanktioner avseende brott mot miljöla-
gar och regler 

Transport EN30 Väsentlig miljömässig påverkan genom transport av 
produkter och andra varor och material avseende före-
tagets verksamhet, inklusive transport av medarbetare 

Miljöinvesteringar EN31 Totala utgifter för miljöskydd och miljöinvesteringar 
Leverantörsbedömning 
med hänsyn till miljö 

EN32 Andel nya leverantörer som bedömts efter miljökriterier 

 EN33 Väsentliga faktiska och potentiella aktiviteter inom le-
verantörskedjan som kan medföra negativ miljöpåver-
kan och handlingar mot detta 

Hantering av klagomål 
gällande miljö 

EN34 Antal klagomål gällande miljö som lämnats in, adresse-
rats och lösts  

   
Social påverkan   

 v 



Arbetsförhållanden och 
anständigt arbete 

  

Anställning LA1 Omsättning av personal  
 LA2 Anställningsförmåner 
 LA3 Föräldraledighet och pensioner 
Relationer mellan an-
ställda och ledningen 

LA4 Kollektivavtal 

Hälsa och säkerhet LA5 Personal som medverkar i hälsouppdrag 
 LA6 Antal skador, arbetsrelaterade sjukdomar 
 LA7 Personal med hög risk av sjukdom 
 LA8 Fackliga avtal 
Träning och utbildning LA9 Antal timmar utbildning  
 LA10 Stödprogram för vidareutbildning 
 LA11 Karriärutveckling och utvecklingssamtal 
Mångfald och lika möj-
ligheter 

LA12 Ledningen och styrelsen samt personal i grupper om 
kön, ålder, minoritetsgrupper 

Lika lön för kvinnor och 
män 

LA13 Lön och ersättning uppdelat på kön och yrkestitel 

Leverantörsbedömning 
med hänsyn till arbetsför-
hållanden 

LA14 Andel nya leverantörer bedömts efter arbetsförhållan-
den 

 LA15 Betydande och potentiella dåliga arbetsförhållanden i 
leverantörskedjan samt åtgärder mot detta 

Hantering av klagomål 
gällande arbetsförhål-
landen 

LA16 Antal behandlade och lösta klagomål gällande arbets-
förhållanden 

   
Mänskliga rättigheter   
Investering HR1 Andel betydande investeringar som granskats gällande 

mänskliga rättigheter 
 HR2 Antal utbildningstimmar av policys i mänskliga rättig-

heter 
Icke-diskriminering  HR3 Antal incidenter och korrigerande åtgärder avseende 

diskriminering 
Föreningsfrihet och kol-
lektiva förhandlingar 

HR4 Verksamheter och leverantörer som kränker rätten till 
kollektivavtal samt åtgärder mot detta 

Barnarbete HR5 Verksamheter och leverantörer som bär en väsentlig 
risk av barnarbete samt åtgärder mot detta 

Tvångsarbete HR6 Verksamheter och leverantörer som bär en väsentlig 
risk av tvångsarbete samt åtgärder mot detta 

Säkerhetsrutiner HR7 Utbildning för säkerhetspersonal av policys i mänskliga 
rättigheter 

 vi 



Ursprungsbefolkningens 
rättigheter 

HR8 Antal incidenter som kränker rättigheter för ursprungs-
befolkning 

Betydande projekt HR9 Antal och andelen projekt som påverkat och fått upp-
märksamhet avseende mänskliga rättigheter 

Leverantörsbedömning 
med hänsyn till mänsk-
liga rättigheter 

HR10 Andel nya leverantörer som använt kriterier för mänsk-
liga rättigheter 

 HR11 Betydande och potentiell negativ påverkan i leverantör-
skedjan gällande mänskliga rättigheter samt åtgärder 
mot detta 

Hantering av klagomål 
gällande mänskliga rät-
tigheter 

HR12 Antal behandlade och lösta klagomål gällande mänsk-
liga rättigheter 

   
Samhälle   
Lokala samhällen SO1 Andel av verksamheten som implementerat ett lokalt 

samhällsengagemang, konsekvensbedömningar samt 
utvecklingsprogram 

 SO2 Handlingar med väsentlig faktisk och potentiell negativ 
påverkan på lokala samhällen 

Anti-korruption SO3 Totalt antal och andel av verksamheten som bedömts 
utifrån risker relaterade till korruption och identifiering 
av dessa 

 SO4 Kommunikation och träning avseende policys gällande 
anti-korruption  

 SO5 Bekräftade incidenter gällande korruption och åtgärder 
som vidtagits 

Allmän ordning SO6 Totalt värde av politiska bidrag per land och mottagare 
Konkurrenshämmande 
beteende 

SO7 Totalt antal brott mot konkurrenslagar 

Lagar och regler SO8 Finansiellt värde av väsentliga böter och totalt antal 
icke-finansiella sanktioner avseende brott mot lagar och 
regler 

Leverantörsbedömning 
med hänsyn till påverkan 
på samhället 

SO9 Andel nya leverantörer som bedömts efter samhällskri-
terier 

 SO10 Väsentliga faktiska och potentiella aktiviteter inom le-
verantörskedjan som kan medföra negativ påverkan på 
samhället och handlingar mot detta 

Hantering av klagomål 
gällande påverkan på 
samhället 

SO11 Antal klagomål gällande påverkan på samhället som 
lämnats in, adresserats och lösts 

   

 vii 



Produktansvar   
Kundernas hälsa och sä-
kerhet 

PR1 Andel av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som 
utvärderats avseende hälsa och säkerhet 

 PR2 Totalt antal brott mot regler och frivillig praxis gällande 
produkter och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet 

Märkning av produkter 
och tjänster 

PR3 Märkning av produkter och tjänster som stämmer över-
ens med företagets bestämmelser 

 PR4 Antalet incidenter gällande lagbrott av märkning av 
produkter och tjänster 

 PR5 Resultat av kundnöjdhetsundersökningar 
Marknadskommunikation PR6 Försäljning av förbjudna eller ifrågasatta produkter 
 PR7 Antalet incidenter gällande lagbrott av marknadskom-

munikation (inklusive annonsering, marknadsföring 
och sponsring) 

Kundernas integritet  PR8 Klagomål gällande kunders integritet 
Lagar och regler PR9 Böter och sanktioner gällande tillhandahållande och an-

vändning av produkter och tjänster  
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Bilaga 3 – Sammanställning av poäng 

 H&M Lin-
dex 

Zara Po-
larn 
O. 
Pyret 

GANT Esprit Kap-
pAhl 

Dress-
mann 

Gina 
Tri-
cot 

MQ     Ellos NLY  Boozt Cell-
bes 

Jol-
lyroom 

EC1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

EC2 1 1 2 1 0 0 1  0 0 1 1 1 0 0 0 

EC3 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 
EC4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 
EC5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
EC6 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 
EC7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
EC8 2 1 2 2 0 1  2 0 1 1 1 2 1 0 0 
EC9 1 0 2 2 0 1 2 2 2 1 2 1 0 0 0 
Total 11/18 8/18 15/18 9/18 3/18 8/18 13/18 4/18 6/18 6/18 7/18 10/18 6/18 1/18 1/18 

                
EN1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
EN2 2 2 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 
EN3 2 1 2 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
EN4 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
EN5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
EN6 0 2 2 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 
EN7 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
EN8 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
EN9 2 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 
EN10 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
EN11 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
EN12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
EN13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
EN15 1 2 2 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
EN16 1 2 2 1 0 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 
EN17 2 2 2 0 0 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 
EN18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

EN19 0 2 2 1 0 0 2 0 1 2 2 1 1 0 0 
EN20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN21 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN23 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 
EN24 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN25 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
EN26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN27 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 
EN28 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
EN29 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN30 0 1 2 2 0 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 
EN31 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
EN32 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 
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EN33 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 
EN34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Total 25/68 36/68 61/68 19/68 2/68 20/68 28/68 14/68 27/68 15/68 24/68 11/68 9/68 0/68 0/68 
                
LA1 0 2 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 
LA2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 
LA3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
LA4 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 
LA5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
LA6 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 
LA7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA8 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
LA9 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA10 0 2 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 
LA11 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 
LA12 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 
LA13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 
LA14 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 
LA15 0 2 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 
LA16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                
HR1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 
HR2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
HR3 1 2 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
HR4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 
HR5 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
HR6 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 
HR7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
HR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HR9 1 2 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 
HR10 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
HR11 0 2 2 1 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 
HR12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                
SO1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 

SO2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
SO3 1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 
SO4 2 1 1 0 1 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 
SO5 2 2 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
SO6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
SO7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO9 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
SO10 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
SO11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                
PR1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 
PR2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR3 2 1 2 2 0 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1 
PR4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 x 



PR5 0 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 
PR6 0 2 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 
PR7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
PR9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 31/96 51/96 69/96 31/96 16/96 41/96 50/96 33/96 45/96 27/96 32/96 26/96 11/96 5/96 7/96 
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