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Sammanfattning 

I dagens samhälle ställs alltmer krav på att företag ska ta ett större ansvar kring miljömässiga 

frågor. År 2016 utvecklades en hållbarhetslag med utgångspunkt i de förändringar som skett 

genom EU:s redovisningsdirektiv år 2014. Hållbarhetslagen innebär att företag som omfattas av 

lagen ska upprätta en hållbarhetsrapport. Däremot är valet fortfarande fritt på vilket sätt 

information ska presenteras i rapporten. Detta har bidragit till att företag väljer att redovisa den 

information som är bäst lämpad för sin egennytta och att företag hittat egna tillvägagångssätt i 

redovisningen som är anpassat utefter den bransch man tillför. Med denna studie bidrar 

författarna till att komplettera befintlig forskning inom tvingande isomorfism genom 

hållbarhetslagens ikraftträdande (SFS 2016:947) för att ta reda på om lagen bidragit till att göra 

redovisningen mer homogen. Vidare söker studien även till att komplettera befintliga 

forskningen inom mimetisk isomorfism för att ta reda på hur redovisningsnormer kan växa fram 

inom klädbranschen genom att studera mönster av likheter i redovisning av GRI:s 

miljöindikatorer. Syftet kommer att uppfyllas genom svar på följande forskningsfrågor: Har 

redovisningen blivit mer homogen i samband med hållbarhetslagens ikraftträdande och hur väljer 

företag att redovisa GRI:s miljöindikatorer efter lagen inträde? Vilka mönster av likheter i 

redovisning utifrån GRI:s miljöindikatorer kan identifieras i hållbarhetsrapporten?      
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Abstract 
 

In today's society, more and more demands are placed on companies taking greater responsibility 

for environmental issues. In 2016, a Sustainability law was developed based on the changes that 

were made through the EU Accounting Directive in 2014. Companies covered by the law must 

present a sustainability report. However, the choice is still free how the information is going to 

be presented in the sustainability report. This has contributed to companies choosing to report the 

information that is best suited for their own benefit and. With this study, the authors contribute to 

supplement existing research in forced isomorphism through the entry of the sustainability law 

(SFS 2016: 947) to find out if the law has helped to make accounting more homogeneous. 

Furthermore, the study also seeks to supplement existing research in mimetic isomorphism in 

order to find out how accounting standards can grow in the clothing industry by studying 

patterns of similarities in accounting for GRI's environmental indicators. The purpose will be 

met by answering the following research questions: Has the accounting become more 

homogeneous in with the entry of the sustainability law, and how do companies choose to report 

GRI's environmental indicators after the law's entry? What patterns of similarities in accounting 

based on GRI's environmental indicators can be identified in the Sustainability Report. 
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1. Inledning 

______________________________________________________________ 

I studiens första kapitel presenteras en kort inledning följt av bakgrund och problematisering. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte följt av studiens forskningsfrågor. Sist presenteras 

studiens disposition. 

______________________________________________________________ 

Att framställa en hållbarhetsrapport är obligatorisk för större svenska företag och koncerner 

enligt 6 kap, 10 § årsredovisningslagen (SFS 2016:947) från och med räkenskapsåret 2017. 

Införandet av lagen grundar sig i EU direktivet 2014/95/EU vars syfte var att bland annat öka 

jämförbarheten och transparensen mellan företagen och främja hållbart arbete (La Torre, 

Sabelfeld, Blomkvist, Tarquinio & Dumay. 2018). Under de senaste åren har klimatfrågan blivit 

ett alltmer viktigare världsproblem och fått större uppmärksamhet än någonsin, vilket har gett 

upphov till att både privatpersoner och företag tagit på sig större ansvar för konsekvenserna av 

sina beslut. Med införandet av agenda 2030 som antogs i FN år 2015 har världens ledare samsats 

om 17 universella mål som skall ytterligare framhäva, utveckla och förbättra hållbar utveckling i 

CSR’s tre huvudområden ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar. Planen är att detta ska 

uppnås genom att tillsammans följa riktlinjer i enlighet med de 17 universella målen fram till år 

2030 (FN, u.å).  

 

Idag finns det flera olika ramverk företag kan följa för att kunna upprätta en hållbarhetsrapport 

för att redovisa sitt CSR-ansvar. Ett utav dessa ramverk är Global Reporting Initiative (GRI). 

GRI ger ut riktlinjer för att företag ska kunna förstå och kommunicera sitt ekonomiska, 

miljömässiga och sociala ansvar (Globalreporting, 2006). Studien avgränsas till att endast 

fördjupa sig i miljömässiga ansvaret av CSR genom att studera redovisning av GRI:s 

miljöindikatorer i hållbarhetsrapporten. Klädbranschen har valts på grund av den beaktas som en 

utav det allra mest resursintensiva och mest förorenande branscher i världen (Naturvårdsverket, 

2018). Detta eftersom klädproduktionen bidrar till stora vatten- och luftföroreningar vilket har 

medfört till att klädbranschen står inför stora hållbarhetsutmaningar (Shen, Li, Dong & Perry, 

2017).  

 

Den nyinstitutionella teorin är en primär utgångspunkt som företag kan ha användning utav till 

att förbättra och bygger upp sin legitimitet genom att uppfylla intressenternas förväntningar 

(Berrone & Gomez-Mejia, 2009; DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1987). DiMaggio & Powell 

(1983) använder begreppen organisationsfält och isomorfism för att förklara varför 

organisationer utvecklar sina planer, idéer och strategier till att med tiden alltmer likna varandra 

genom att beskriva tre olika processer inom nyinstitutionell teori, mimetisk, tvingande och 

normativ isomorfism.  
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Normativ isomorfism härstammar främst från professionalisering. Enligt DiMaggio & Powell 

(1983) är det två huvudsakliga aspekter av professionalism som leder till isomorfism, utbildning 

och yrkesnätverk. Med utbildning menas det att individer genom utbildning vid exempelvis 

universitet ser på problem på samma sätt, skapar samma strukturer för organisationer och 

tenderar att ta liknande beslut. Med yrkesnätverk menas med att det genom dessa nätverk sprids 

likartade regler om det rätta organisatoriska beteendet. Tvingande isomorfism är en process som 

exempelvis beskrivs i form av formella påtryckningar från staten som tvingar en specifik bransch 

till att följa vissa krav i form av lagar eller regleringar. Medan mimetisk isomorfism beskrivs 

genom organisationer som befinner sig i en osäker miljö och tenderar att efterlikna och imitera 

framgångsrika företag inom samma bransch för att bevara legitimitet.  

 

Studien avgränsar sig till att samla in, analysera och värdera datan genom endast tvingande och 

mimetisk isomorfism eftersom normativa isomorfism enligt författarna inte är applicerbar i 

denna studien, då studiens fokus inte utgår från professionaliserings aspekter. Istället anses 

mimetiskt och tvingande isoformism som mer applicerbar eftersom författarna söker att fördjupa 

sig i klädbranschens redovisning av CSR:s miljöaspekter genom GRI:s miljöindikatorer i 

hållbarhetsrapporten. Detta för att tillföra kunskaper om hur mönster i redovisning genom 

nyinstitutionell teorins mimetiska isomorfism kan växa fram till redovisningsnormer och 

samtidigt genom tvingande isomorfism ta reda på om hållbarhetlagens ikraftträdande bidragit till 

att redovisning av GRI:s miljöindikatorer blivit mer homogen.  

 

Med mönster i detta sammanhang menas med att utifrån mimetisk isomorfism identifiera 

gemensamma likheter om hur klädföretag redovisar CSR:s miljöaspekter utifrån GRI:s 

miljöindikatorer i hållbarhetsrapporten. Vidare förklaras begreppet homogenitet och tvingande 

isomorfism genom hållbarhetslagens ikraftträdande för att kunna ta reda på om redovisningen 

och valet av GRI-indikatorer efter införande av det formella lagkravet blivit mer likartat inom 

klädbranschen. Avslutningsvis är innebörden identifiering av utveckling bakom 

redovisningsnormer att utveckla kunskaper om hur och varför valet av vissa GRI-indikatorer 

växer fram till att bli normer för redovisning i klädbranschen.  

1.1 Bakgrund 

Genom samhällets enorma framfart mot bredare digitalisering, större miljömedvetenhet samt 

uppdatering av hållbarhetslagen har bidragit till att hållbarhetsrapporter blivit en mer exponerad 

informationskanal, där företagen får en möjlighet att uttrycka sitt CSR-engagemang (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2015). Vidare har man också kunnat se ett ökat intresse från företagets 

intressenter i form av ett större anspråk på redovisning av arbetet med hållbarhetsfrågor 

(Frostenson, 2015). Bolagsstyrelser har därför börjat inse vikten av hållbarhetsarbetet och själva 

tagit initiativ i frågan genom att ställa högre krav på anställda till att rapportering av 

hållbarhetsfrågor ska bli mer utförlig. Tidigare forskning indikerar att CSR-engagemang ger 
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större konkurrensfördelar och har en gynnsam inverkan på företagets prestation. Vilket i sin tur 

medför ökad kundnöjdhet, gott rykte, högre grad av goodwill och en långsiktig överlevnad på 

marknaden (Lueg, Pedersen, & Clemmensen, 2013). Samtidigt hävdas det att företag som bortser 

från CSR-arbete riskerar sin existens på marknaden som följd av ett sådant beteendet (Conesa, 

Soto-Acosta, & Palacios Manzano, 2016).  

 

Denna studie kommer att fokusera på företag inom klädbranschen eftersom denna bransch som 

tidigare nämnt är en utav det mest resursintensiva och förorenande branscher i världen.  

(Naturvårdsverket, 2018) Valet att fokusera studien inom klädbranschen motiveras också genom 

att majoriteten av klädföretag har tidigare erfarenheter av att upprätta hållbarhetsrapporten även 

innan hållbarhetslagens ikraftträdande (Karaman, Kilic & Uryar, 2018). Detta ger studien en 

utförligare möjlighet att analysera hållbarhetsrapporten både innan och efter hållbarhetslagen för 

att ta reda på om redovisningen över tiden utvecklats till att bli mer homogen efter lagens 

ikraftträdande. Fram till räkenskapsåret 2017 har det varit frivilligt för större företag att upprätta 

hållbarhetsrapporter eftersom det inte existerat någon lagstadgad reglering. Trots detta har alltså 

flera företag inom klädbranschen valt att rapportera om hållbarhet (Karaman, Kilic & Uryar, 

2018).   

 

Företag som tidigare självmant upprättat egenutformade hållbarhetsrapporter har haft fritt val till 

att välja den information man vill lyfta fram, och därmed kunnat dra egennytta av rapporten 

genom att endast redovisa starka sidor av hållbarhetsarbetet. Vilket i slutändan påverkar 

transparensen för företagen (Fagerström, Hartwig & Lindberg, 2016). Lagstadgad 

hållbarhetsrapportering och GRI:s riktlinjer har som tidigare nämnt införts med syfte att öka 

transparensen mellan företag och dess intressenter i syfte att öka redovisningens homogenitet för 

att kunna höja intressenters förtroende för hållbarhetsrapporten. Dock finns det inga tydliga 

tillvägagångssätt enligt hållbarhetslagen eller GRI-riktlinjer om hur varken CSR-ansvaret 

generellt eller hur CSR:s miljöaspekter specifikt ska redovisas i hållbarhetsrapporten. Det 

hållbarhetslagen och GRI-riktlinjer framför är endast vilka områden hållbarhetsrapporten ska 

behandla (Globalreporting, 2006). Vilket möjliggör för företag att själva avgöra tillvägagångssätt 

för redovisning av CSR-ansvaret i hållbarhetsrapporten.  

1.2 Problematisering 

Företagen behöver inte följa GRI:s riktlinjer eftersom riktlinjerna fungerar som en 

rekommendation då företag själva får välja vad som ska redovisas och i vilken utsträckning man 

tillämpar GRI:s rekommendationer. Moneva, Archel & Correa (2006) menar att indikatorer väljs 

partiskt för att kunna användas till företagens fördel. Men även att företag härmar andra företag 

som inom samma bransch anses som ledande för att på så vis kunna rapportera om det aspekter 

som av majoriteten anses som mest relevanta (Adams & McNicholas, 2007). Vidare menar Li, 

Zhao, Shi & Li, (2014) att på grund det sociala och miljömässiga problem som finns inom 

klädbranschen har legitimitet resulterat i att bli en utav de viktigaste elementen i 
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hållbarhetsrapporten.  

 

Nygaard & Bengtsson (2002) resonerar om att organisationer blir påverkade av lagar, normer 

och omvärldsfaktorer. Detta leder till att företag på grund av osäkerhet tenderar att organisera sig 

på liknande sätt genom att imitera varandras aktivitet vilket resulterar i framkomsten av 

mimetisk isomorfism (Frostenson, 2015). Men även genom tvingande isomorfism som visar på 

externa formella påtryckningar från både staten och intressenter (Adams & McNicholas, 2007). 

Tidigare studier som granskat hur företag upprättar hållbarhetsrapporter har bland annat 

illustrerat att det finns osäkerheter om vad som ska redovisas vilket har bidragit till att företag 

har valt att härma varandras redovisningspraxis. (Adams & McNicholas, 2007; Adams, 2002). 

Då företag inom samma bransch på detta sätt efterliknar varandra resulterar det i större 

homogenitet i jämförelsen av hållbarhetsrapporten vilket även illustrerar på spår av den 

nyinstitutionella teorin (Adams & McNicholas, 2007; Nygaard & Bengtsson, 2002).  

 

Cook (1989) resonerar om att företagsstorlek också har en viktig roll i utformning av 

hållbarhetsrapporten då större företag utjämnar informationsasymmetri genom 

storleksskillnaden. Vidare exemplifierar Dowling och Pfeffer (1975) om att företag som inte är 

noterade på börsen jämfört med det börsnoterade företag inte har samma behov av att framstå 

legitima. Hackston och Milne (1996) menar att de större företag även ägnar sig åt fler aktiviteter 

vilket därmed också i större utsträckning påverkar miljön. Patten (2002), delar samma 

uppfattning men anser ytterligare att det kan förklaras genom att större företag medverkar i 

verksamheter som i större utsträckning är exponerade mot allmänheten vilket resulterat i att 

dessa företag redovisar på ett mer utförligt sätt för att kunna uppnå legitimitet. De större företag 

tenderar också att ha fler intressenter vilket därmed kräver mer utvecklade hållbarhetsrapporter 

för att kunna ta del av information som efterfrågas (Hackston och Milne, 1996; Patten, 2002). 

Men även att de större företag har större aktieägare som oftast kräver utförlig information 

(Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood, 2009). Problemet med att företag till viss del själva kan 

välja hur det ska redovisa sitt ekologiska avtryck påverkar alla branscher, men får större följder 

inom tillverkningsindustrin, där tillverkning av textilier har ett stort inflytande på miljön. 

Tillverkningsindustrin har en enorm påverkan på miljön och enligt Världsnaturfonden (u.å) står 

den för en tredjedel av alla växthusgasutsläpp. Tidigare forskning visar att de företag som 

utformar hållbarhetsrapporter löper större risk av att endast framhäva information som gynnar 

företaget medan negativ information snedvrids eller döljs (Clatworthy & Jones, 2003).  

Vidare menar Dumay, Frost och Beck (2015) att problemet grundar sig i företagens fria förmåga 

att bedöma de aspekter som efter egen smak är väsentliga till att redovisas i hållbarhetsrapporten. 

Detta eftersom det väsentliga aspekterna redovisas på ett manipulativt sätt genom att som 

tidigare nämnt framhäva positiva aspekter samtidigt som negativa döljs. Vilket med andra ord 

bidragit till att hållbarhetsrapporter haft brister i både trovärdighet och tillförlitlighet. Bewley 

och Li (2015) menar på att anledningen till att företag väljer att framhäva delar av sitt 

hållbarhetsarbete beror på att man genom hållbarhetsrapporten vill skapa positiv PR. Vilket är 
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tydligt i modebranschen då klädföretag i hållbarhetsrapporten oftast handlar om hållbara initiativ 

och vilka framsteg som gjorts under året. Wilson (2013) är en utav de forskare som har kritiserat 

detta tillvägagångssätt eftersom han menar att information i hållbarhetsrapporten skönmålas 

genom att företag framstår som mer ansvarstagande än vad de egentligen är. Wilson (2013) 

menar även på att det finns flera tecken på att negativ information antingen saknas eller är 

ofullständig i hållbarhetsrapporterna. Tidigare forskning har också visat att företag framhäver 

aktiviteter som tillfredsställer intressenters begäran i hållbarhetsrapporten för att på så sätt skapa 

högre legitimitet (Liu & Taylor, 2008). Eller att man genom olika sätt försöker manipulera och 

snedvrida rapporten för att på så sätt kunna rekonstruera företagets legitimitet (Deegan, 2002).  

 

Hållbarhetslagens ikraftträdande har utvecklat nya metoder för hållbarhetsrapportering vilket 

ytterligare skapat ett större intresse för att i denna studie undersöka om redovisning av CSR-

ansvaret redovisats mer homogent i hållbarhetsrapporten efter hållbarhetslagens ikraftträdande. 

Nyinstitutionell teori tydliggör just hur och varför företag som exempelvis i denna studie agerar 

så som det gör vid exempelvis ny lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, 2009), av den orsaken är den 

nyinstitutionell teorin ett relevant val av teori för genomförandet av denna studie. 

Trots mängder av tidigare forskning på området saknas fortfarande tydliga illustrationer för att 

ännu djupare förstå hållbarhetslagens ikraftträdande och dess genomslagskraft inom 

klädbranschen. Därav söker författarna att utöver djupare förståelse genom mimetisk och 

tvingande isomorfism för mönster av likheter i redovisning av GRI:s miljöindikatorer, även 

identifiera om hållbarhetslagen bidragit till att redovisning av GRI:s miljöindikatorer blivit mer 

homogen och på vilket sätt detta har skett. 

1.3 Syfte och frågeställningar   

Denna studie syftar till att illustrera om hållbarhetslagens ikraftträdande (SFS 2016:947) bidragit 

till att redovisning av GRI:s miljöindikatorer blivit mer homogen, samtidigt söker studien bidra 

till befintligt forskning inom tvingande isomorfism, genom att förklara hur hållbarhetslagens 

ikraftträdande påverkat H&M, Lindex och Ginas redovisning av GRI:s miljöindikatorer. Vidare 

söker studien även till att komplettera befintliga forskningen inom mimetisk isoformism för att 

försöka tillföra kunskaper om hur redovisningsnormer kan växa fram inom klädbranschen genom 

att studera mönster av likheter i redovisning av GRI:s miljöindikatorer. 

Syftet kommer att uppfyllas genom svar på följande forskningsfrågor: 

● Har redovisningen blivit mer homogen i samband med hållbarhetslagens ikraftträdande 

och hur väljer företag att redovisa GRI:s miljöindikatorer efter lagen inträde?  

 

● Vilka mönster av likheter i redovisning utifrån GRI:s miljöindikatorer kan identifieras i 

hållbarhetsrapporten?      
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1.4 Disposition 

 

Figur 1 - Studiens disposition, egen avbildning 

 

Under första kapitlet ges det en bakgrund till studien och problemdiskussion där författarna 

beskriver studiens problematisering. Därefter beskrivs studiens syfte och frågeställningar. Under 

nästföljande kapitel redogörs studiens teoretiska referensram där författarna presenterar studiens 

tilltänkta teori och beskriver de viktiga begrepp som är till grund för studiens syfte. Under kapitel 

tre presenteras studiens metod, där författarna beskriver studien tillvägagångssätt i vid 

datainsamlingen. Vidare presenteras studiens resultat i empirin för att sedan under kapitel fem 

djupgående analyser den insamlade datan utifrån studiens teori. Slutligen i kapitel sex besvaras 

studiens syfte och frågeställningar, samt diskuteras förslag till vidare forskning och allmänna 

reflektioner kring studien.  
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2.Teoretisk referensram 

______________________________________________________________ 

I studiens andra kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis i den 

teoretiska referensramen beskrivs hållbarhetsredovisning, CSR (Corporate Social 

Responsibility) och dess tre dimensioner samt hållbarhetslagen. Därefter redovisas Ny-

institutionell teori följt av GRI (Global Reporting Initiative) innan kapitlet avslutas med val av 

redovisningsindikatorer 

______________________________________________________________ 

 

2.1 Hållbarhetsredovisning  

Tidigare forskning inom frivillig hållbarhetsredovisning där man undersökt svenska börsnoterade 

företag har visat ett samband mellan hållbarhetsrapporteringen och företagens storlek (Blank, 

Collin, Tagesson & Broberg, 2009). Detta på grund av att de större företagen har ett större 

inflytande på samhället och dess intressenter. Dessutom riktar allmänheten generellt ett mer 

omfattande krav på större företag kring företagens aktiviteter runt om i världen. Med aktiviteter i 

det sammanhanget menas det arbete som företag gör i samband med produktionen.  

Intresset för området har över tid växt till följd av att samhällen har börjat inse risken med 

företagens ohållbara ageranden (Frostenson & Helin, 2009). Frostenson & Helin (2009) hävdar 

att diskussionerna kring företags miljöansvar medfört en stor press på företagen, vilket har 

medfört att företagen blivit tvungna till att anpassa sig genom att arbeta med hållbarhetsfrågorna 

på allvar. Dessa påtryckningar syftar framförallt till att ändra företagens ohållbara aktiviteter mot 

jordens resurser för att rädda planetens resurser. (Frostenson & Helin 2009). Avsikten med 

hållbarhetsredovisning är enligt Grankvist (2012) att skapa balans mellan CSR:s tre områden; 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Dessa tre huvudområden kommer djupare att 

förklaras vid punkt 2.2. 
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Figur 2 -  Sustainable Development Goals (globalamalen, u.å). 

 

Figur 2 visar agenda 2030, alltså FN:s globala mål. Genom bilden ovan ser man tydligt hur CSR 

hänger ihop med FN:s globala mål.  CSR går samman med FN:s globala mål, då de 17 globala 

målen är framtagna utifrån CSR:s tre dimensioner, det vill säga sociala, miljömässiga och 

ekonomiska dimensionen (Fn, u.å.).  

2.2 CSR (Corporate Social Responsibility) och dess tre 

dimensioner 

Corporate Social Responsibility förkortat CSR är ett begrepp som har definierats på många olika 

sätt i tidigare litteratur. CSR handlar i sin helhet om företags ansvarstagande i samhället men det 

finns också många andra definitioner av CSR då det är upp till företagen själva att tolka 

begreppet, vilket har lett till förvirring och en mängd olika tolkningar (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2015). CSR är ett begrepp som innebär öppenhet och håller alltmer på att ersätta 

begreppet hållbar utveckling. Företag måste visa vad de gör, och inte endast skriva om initiativ 

till förbättring. Detta har gjort det lättare för omvärlden att ta reda på hur företagen jobbar vilket 

medfört att det blivit svårare för företagen att dölja mindre positiva aktiviteter. (Frostenson et al, 

2015).  

Det finns många orsaker till att företag väljer att jobba med CSR. Enligt Grafström et al (2015) 

är det CSR som driver företagens roll i samhället där ansvar, skyldighet och rättigheter är i 

ständig förändring. Rädslan för att bli kritiserad i media samt att förlora legitimitet är en av 

anledningarna till att företag väljer att jobba med CSR (Grafström et al, 2015). Enligt Swaen & 

Chumpitaz (2008) så har uppkomsten av CSR lett till ett antal positiva förändringar då det krävs 

att företag och dess verksamhet ständigt arbetar med hållbarhetsfrågor, eftersom det idag inte 

längre är lönsamt för företag att strunta i CSR då det har visat sig att CSR har en positiv 
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påverkan på konsumenters förtroende (Swaen & Chumpitaz 2008). CSR består av tre 

dimensioner, en ekonomisk, en social, och en miljömässig dimension.

 

Figur 3 - CSR:s tre dimensioner Källa:(Legrandgroup, u,å)  

Den ekonomiska dimensionen handlar huvudsakligen om att företag skall använda medel i sitt 

egna innehav såväl som statens medel på ett ansvarsfullt sätt. Att helt enkelt ta sitt ekonomiska 

ansvar när företag exempelvis betalar ut löner till sina anställda eller fakturor till sina 

leverantörer i tid utan några hinder eller dröjsmål enligt vad som är avtalat (Frostenson et al 

2015). Att vara rättvis med sina prissättningar, undvika monopol på marknaden, respektera 

marknaden i sin helhet och se till att inte riskera andras överlevnad över sin egna. Det vill säga 

sätta andra företags överlevnad i risk och leda till att dessa utsatta företag går i konkurs 

(Frostenson et al 2015). Det handlar med andra ord om den siffermässiga delen av en verksamhet 

såsom företagets kostnader, resultat, intäkter, tillgångar, skatter, skulder, bistånd och bidrag 

menar Frostenson, et al (2015). 

Den sociala dimensionen består av två delar, en intern och en extern del. Den interna delen 

handlar om den psykosociala såväl som fysiska arbetsmiljön på jobbet. Till exempel hur en 

arbetsplats är formad samt hur arbetstiderna är lagda beroende på vilken typ av bransch 

(Frostenson et al 2015). Respektera de mänskliga rättigheterna, erbjuda bra arbetsvillkor med bra 

arbetsförhållanden samt en trygg arbetsmiljö för de anställda. Mänskliga rättigheter skall då 

följas i enlighet med FN:s konventioner men även av andra humanitära organisationer som 

behandlar frihet och diskriminering (Frostenson et al 2015) som i detta fall exempelvis GRI 

riktlinjer.  

Den miljömässiga dimensionen: Är ett svårdefinierat och brett begrepp. Det är en dimension som 

har sitt syfte i att eliminera hoten mot miljön. Denna dimension berör med andra ord allt som har 

med jordens ekosystem att göra, det vill säga från vatten, luft, land, biodiversitet till 

ekosystemtjänster (kth, 2018). Huvudsakligen ligger fokuset mot att hushålla med jordens 

resurser så att dessa även räcker till kommande generationer. När det gäller den miljömässiga 

aspekten av CSR:s arbete ställs det störst krav på större företag eftersom dessa medför en stor 
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negativ påverkan genom sina aktiviteter vid produktionsprocessen (Daub, 2007). Miljömässiga 

dimensionen existerar för att helt enkelt skydda miljön och människan mot olika typer av hot 

(Frostenson, 2015). Detta är också en av orsakerna till varför den miljömässiga dimensionen är 

en central del i företagens hållbarhetsrapporter.   

Syftet med hållbarhets avsnitten i denna studie är att ge läsaren en tydligare bild om vilken typ 

av information hållbarhetsrapportens olika delar innehåller. Nedan visas det en figur som 

illustrerar målen för var och en av de tre dimensionerna:  

 

Figur 4 – Csr:s tre dimensionernas mål. Innehållet är hämtat ur (SOU, 1997:105), (Lagen, 1997). Egen 

avbildning. 

2.3 Hållbarhetslagen  

Hållbarhetslagen grundades i de ändringar som skedde i EU:s redovisningsdirektiv 2014 vilket 

sedan medför förändringar i den svenska årsredovisningslagen. Detta innebär att företag som 

omfattas lagen måste upprätta en hållbarhetsrapport (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). 

Hållbarhetslagen implementerades den 1 december år 2016 och 2017 var första räkenskapsåret 

med lagen i bruk. 

 

För att omfattas av lagen krävs att ett företag ska uppfylla mer än en av följande punkter: 

● Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250.   
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● Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.  

●  Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor."  

(Borglund et al, 2009) 

 

Dessa kriterier är viktiga för studien då vi endast vill studera företag inom klädbranschen som 

uppfyller hållbarhetslagens krav. Företag som uppfyller lagkraven måste redovisa fem 

upplysningar i sin hållbarhetsrapport. Dessa upplysningar är: Miljö, sociala förhållanden, 

personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Dessa fem upplysningar är med andra ord 

obligatoriska och är ett krav för de företag tillämpas lagen att redovisa i sin hållbarhetsrapport 

(lagen, Prop. 2015/16:193). Om ett företag väljer att inte gå efter någon eller några av lagens 

policies skall ett tydligt och övertygande skäl anges (Positiongreen, u.å).  Hållbarhetsrapporten 

ska också innehålla en kort beskrivning av företagets affärsmodell, ytterligare en beskrivning om 

dess policy inom sitt hållbarhetsarbete men även de riskerna som är kopplade till företaget i sin 

helhet förutom de icke-finansiella delarna som är mindre intressanta i detta sammanhang 

(Positiongreen, u.å). Syftet med hållbarhetslagen i denna studie är att ge en klarare bild om 

redovisningen har blivit mer homogen i samband med hållbarhetslagens ikraftträdande och detta 

är anledningen till att vi valt att undersöka redovisningen två år innan och två år efter 

hållbarhetslagens ikraftträdande. 

2.4 Ny-institutionell teori 

Institutionell teori grundades på sena 1700-talet och enligt DiMaggio och Powell (1983) utgår 

teorin från argument att människan inte är helt ekonomiskt rationell och enbart fattar beslut som 

kan maximera sin egennytta. Enligt den institutionella teorin så växer institutioner fram när 

människan skapar en social verklighet. Forskare inom teorin förkastar idén om att organisationer 

är ett rationellt verktyg och menar att omgivningen samt andra faktorer påverkar hur 

organisationer styrs (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

Den primära utgångspunkten inom nyinstitutionell teori är att företag förbättrar och bygger upp 

sin legitimitet genom att uppfylla intressenternas förväntningar (Berrone & Gomez-Mejia, 2009; 

DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1987). Enligt Frostenson (2015) omfattar den nyinstitutionella 

teorin element av legitimitetsteorin men knyter i större utsträckning omvärldsberoenden till olika 

företeelser och krafter som styr grupper av organisationer att agera eller organisera sig på ett 

visst sätt. Att man utgår från att det finns olika krafter i omvärlden, exempelvis socialt 

konstruerade regelsystem som styr och påverkar. Krafter som intressenternas krav på att företag 

skall agera mer hållbart gentemot planetens resurser, eller organisationer vilka behandlar CSR:s 

frågor som FN samt andra organisationer som har ett intresse i företaget. 
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Den nyinstitutionella teorin bidrar med andra ord till förklaringar i hur organisationer är helt 

omringade och delvis beroende av sin kulturella såväl som politiska omgivning (Frostenson, 

2015). Att dessa organisationer påverkas och styrs i stort sett av olika krafter i omvärlden 

exempelvis av det konstruerade regelsystemet. Det i sin tur leder till att organisationer blir 

pressade av sina omgivningar och därför väljer de att sträva efter att anpassa sig till men 

framförallt förbättras med utgångspunkt i omgivningens behov (Frostenson, 2015).  

Organisationer påverkas dels av den sociala normen dels av lagar ett sådant beteende brukar 

kallas för isomorfism (Frostenson 2015). DiMaggio och Powell (1983) använder begreppen 

organisationsfält och isomorfism för att på så sätt förklara varför organisationer utvecklar sina 

planer, idéer och strategier tills alla liknar varandra allt mer. DiMaggio och Powell (1983) fann 

tre olika processer som visar på vilket sätt organisationer blir mer likartade. Man identifierade 

därmed tre typer av isomorfism; Tvingande isomorfism, normativ isomorfism och mimetisk 

isomorfism. 

Tvingande isomorfism uppkommer enligt DiMaggio och Powell (1983) från både formella och 

informella påtryckningar från omgivningens förväntningar men även från andra inflytelserika 

organisationer. Formella påtryckningar kan exempelvis vara i form av krav från staten som 

tvingar en specifik bransch att följa vissa krav i form av lagar eller regleringar. Ett exempel kan 

vara kravet på organisationer om att upprätta hållbarhetsrapporter vilket lett till att de utformats 

på likartat sätt. Informella påtryckningar däremot kan exempelvis vara krav på finansiell 

rapportering. 

Normativ isomorfism härstammar främst från professionalisering och enligt Matten och Moon 

(2008) innebär att utbildning och professionella myndigheter direkt och indirekt sätter upp 

legitima standarder för organisatoriska metoder. Utifrån dessa standarder förändrar 

organisationer sin verksamhet inom branschen. Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det två 

huvudsakliga aspekter av professionalism som leder till isomorfism och dessa är utbildning och 

yrkesnätverk. Med utbildning menas det som individen får genom studier vid universitet eller 

högskola. Detta leder exempelvis till att förhållandet mellan chefer och anställda utvecklas och 

organisatoriska normer skapas för hur parterna ska bete sig. Vidare leder detta till att individer 

ser på problem på samma sätt, skapar samma strukturer för organisationer och att man tenderar 

att ta liknande beslut. Den andra aspekten som leder till hur normativ isomorfism uppstår är 

utvecklandet av professionella nätverk. Utvecklandet av olika nätverk leder till att det sprids 

likartade regler och normer om det rätta organisatoriska beteendet. Genom dessa nätverk 

kommer normer som individen burit med sig sedan utbildning att reproduceras och det sprids 

även idéer om på hur situationer bör bemötas.  

 

Mimetisk isomorfism drivs av en viss form av osäkerhet. När organisationer befinner sig i en 

osäker miljö så tenderar de att efterlikna och imitera framgångsrika företag inom samma bransch. 
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Detta behöver inte bero på att man gör sådant med avsikt men att det inte finns annat sätt att 

uppnå legitimitet på (DiMaggio & Powell 1983). Nya organisationer formar ofta sin struktur 

efter tidigare organisationer och mindre framgångsrika organisationer härmar framgångsrika 

företag vilket leder till en imiterande process. Ett exempel på imiterande isomorfism är att 

företag går med i olika affärskoalitioner och antagit utbildningar gällande hållbarhet för att få 

kunskap och sedan utveckla deras hållbarhetaktiviteter. Enligt Meyer och Rowan (1977) så leder 

isomorfism till att företag blir mer framgångsrika och överlever på kort sikt. 

Sammanfattningsvis förväntar sig författarna att i denna studie hitta mönster som illustrerar 

utvecklingen bakom redovisningsnormer i hållbarhetsrapporter utifrån den mimetiska och 

tvingande isomorfismen. Med mönster i det sammanhanget menas att identifiera hur företagen 

över tid försöker att efterlikna varandra i sättet att redovisa utifrån GRI:s miljöindikatorer i 

hållbarhetsrapporten. 

2.5 GRI (Global Reporting Initiative)  

Global Reporting Initiative förkortat GRI är de mest använda riktlinjer kring 

hållbarhetsredovisning. Syftet med GRI:s riktlinjer är att företag enklare ska kunna överblicka 

verksamhetens påverkan på CSR och dess hållbarhetsansvar eftersom CSR länge har varit i 

behov av ett ramverk på vad hållbarhetsrapporten bör innehålla. Utan några som helst riktlinjer 

kring hållbarhetsrapportering skulle det bli svårt för företag och intressenter att jämföra 

rapporterna (Hedberg & Malmborg 2003). Idag har GRI och dess standarder blivit det mest 

använda verktyget för rapportering av ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor och 

upprättas i mer än 100 länder.  

Den första versionen av GRI-riktlinjerna lanserade år 2000 och sedan dess har man med tiden 

uppdaterat ramverket och släppt ut ytterligare versioner (Globalreporting, 2006). Den aktuella 

versionen av GRI-ramverket, G4, är uppdelad i två delar och redovisas i hållbarhetsrapporten 

genom GRI-innehållsindex. Ena delen avser generella upplysningar om företaget samt dess 

principer, medan andra delen fungerar mer som hjälp till företaget att se igenom 

rapporteringsprocessen där riktlinjer kring miljö, ekonomi, och socialt ansvar behandlas 

(Globalreporting, 2006).  

GRI har idag vuxit till att bli ett ledande globalt standardverktyg för företag och organisationer 

för att visa omvärlden att man tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Enligt Flynn, 

(2009) ökar GRI-riktlinjerna relevans, transparens, konkurrenskraft samt trovärdigheten. Detta 

gör att fler företag väljer att rapportera enligt GRI:s riktlinjer då det engagerar fler intressenter 

som kan vara till fördel både internt och externt för företagen. Under 2016 uppdaterade GRI sitt 

ramverk genom en ny version som kallas för GRI standards. Denna uppdatering medförde en 

skillnad för företagens sätt att redovisa jämfört med de gamla riktlinjer då den nya uppdateringen 

benämner miljöindikatorer som “GRI 300” samt har inte lika många kategorier som den gamla 
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versionen. GRI kommer att vara till hjälp då författarna enklare ska kunna samla data utifrån 

dess index. 

2.6 Val av GRI-indikatorer för redovisning av miljöpåverkan i 

hållbarhetsrapporten  

Borglund, Frostenson & Windell (2010) har genom studien ‘’ Effekterna av 

hållbarhetsredovisning’’ identifierat att en stor mängd företag uppfattar GRI:s riktlinjer som 

komplicerade när det kommer till valet av relevanta indikatorer som ska redovisa miljöpåverkan. 

Samtidigt har man genom studien även kunnat identifiera att det finns en risk till att företag 

väljer att redovisa GRI-indikatorer som egentligen inte är väsentliga för verksamheten man 

bedriver.   

 

Vidare redogör författarna i samma studie för det Grahovar (2016) menar med att flera GRI-

indikatorer utesluts från att redovisas eftersom det råder en ovisshet om hur GRI-indikatorer ska 

användas för att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Till följd av osäkerheten i valet av GRI-

indikatorer har det resulterat i att företag härmar andra företag som är dominerande i branschen 

(Adams & McNicholas, 2007) vilket i sin tur ger upphov till mimetisk isomorfism, medan 

tvingande isomorfism i denna studie mest kommer att användas genom hållbarhetslagens 

ikraftträdande för att ta reda på om det har bidragit till att redovisning blivit mer homogen.  

 

Den tidigare forskning som ovan nämnts bidrar till att författarna får en fördjupad förståelse om 

GRI:s riktlinjer. De GRI-indikatorer som studien riktar sig mot är de åtta indikatorer (material, 

energi, utsläpp, vatten, utsläpp till vatten & avfall, regeluppfyllnad, leverantörsuppföljning, och 

biologisk mångfald) som redovisar företagets miljöpåverkan genom GRI-innehållsindex i 

hållbarhetsrapporten. Utifrån ovan nämnda indikatorer har författarna arbetat fram en 

kodningsmanual som presenteras mer utförligt under avsnittet metod. 

 

Som redan nämnts kommer data att analyseras utifrån nyinstitutionell teori för att genom GRI:s 

riktlinjer om redovisning av miljöpåverkan identifiera mimetisk och tvingande isomorfism i 

relationen mellan nämnda företag. Med andra ord kommer vi att identifiera mönster i 

redovisning av förhållandet mellan H&M, Lindex och Gina tricot användning av GRI-

indikatorer. Studien söker även att bidra till att förklara hur och varför företag trots härmning vid 

osäkerhet i redovisning av miljöpåverkan, ändå väljer att inte fullt ut härma andra företags 

redovisning.  

 

Sammanfattningsvis bidrar den ny-institutionella teorin med begrepp och tillämpningar, samt hur 

dessa skall tolkas och nyttjas för att förstå hur organisationers beteende och beslut följer vissa 

mönster. Med specifikt den mimetiska isomorfismen kommer studien att fokusera på de likheter 

och skillnader som finns mellan företagens sätt att redovisa sin miljöpåverkan i 
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hållbarhetsrapporterna över tid. Tillsammans med hållbarhetsredovisning, Hållbarhetslagen, CSR 

och dess tre dimensioner samt GRI, utgör det studiens referensram.  
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3. Metod 

______________________________________________________________ 

Studiens tredje kapitlet inled först med en avgränsning kring vilken aspekt inom hållbarhetsrapporten 

som studien kommer inrikta sig mot samt vilka företag inom klädbranschen som har valts och varför. 

Efter det presenteras hur datainsamlingen har gått till, vidare redovisas en studiens kodningsmanual. 

Sedan förtydliga indikationsrapporten kodningsmanualen ytterligare, följt av forskningsdesign som 

beskriver studiens arbetsgång. Metoden avslutas med kvalitetskriterier och metodreflektion. 

______________________________________________________________ 

3.1 Avgränsning  

I denna studie har författarna gjort ett antal avgränsningar för att kunna genomföra 

undersökningen. Den första avgränsningen var att företagen ska ha upprättat någon form av 

hållbarhetsrapport två år innan och två år efter hållbarhetslagens ikraftträdande och varit aktiva 

på den svenska marknaden. Detta för att kunna se om det har blivit en förändring efter lagens 

ikraftträdande. Den andra avgränsningen som gjordes var urvalet av företag där företagen 

plockades fram i databasen Retriever Business. Genom lagkravets tre punkter som måste 

uppfyllas så användes kombinationer av sökkriterierna för lagkravet inom kläd-och 

textilbranschen. De tre möjliga kombinationer av sökkriterierna för lagkravet var minst 250 

anställda kombinerat med minst 175 miljoner i balansomslutning, minst 250 anställda 

kombinerat med minst 350 miljoner i omsättning och minst 175 miljoner i balansomslutning 

kombinerat med minst 350 omsättning.  

Därefter selekterades 35 företag bort då de inte hade upprättat en hållbarhetsredovisning innan 

lagkravets inverkan och 9 företag selekterades bort på grund av att hållbarhetsrapporten inte var 

separerad från årsredovisningen. Efter att dessa företag selekterades bort fanns det åtta företag 

kvar som hade uppfyllt alla kriterier. De åtta utvalda företagen blev Hennes & Mauritz, Lindex, 

RNB, Vagabond, Björn Borg, Gina Tricot, Filippa K samt Nudie. Av dessa åtta företag valdes 

sedan tre fram. H&M, för att det var det största företaget inom branschen (Näringsliv, 2008). 

Gina Tricot för att det nyligen haft en medieskandal inom hållbarhet via en reklamfilm som 

upplevts rasistisk och skakat om företaget (Lönnroth, 2017). Samt Lindex på grund av att de är 

bland de företagen som säljer barnkläder med mest GOTS certifierad bomull (Aboutlindex, u.å). 

Vi har därmed valt att fokusera på den ekologiska aspekten av CSR i hållbarhetsrapporten, där 

fokus riktas mot hur de redovisar sin miljöpåverkan i hållbarhetsrapportera utifrån GRI index. 

Därmed lämnas den ekonomiska och sociala aspekten utanför denna studie.  
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3.2 Datainsamling 

Primärdata är den data som författarna själva tar fram i studien genom att bland annat bearbeta 

insamlingen av information för att sedan kunna anpassa den insamlade datan till studiens syfte 

och frågeställning. Sekundärdata är den data som insamlats och bearbetats redan av någon annan 

i det tidigare ledet. (Bryman & Bell, 2017). I denna studie kommer datainsamling främst genom 

primärdata som samlats och bearbetats utifrån H&M, Lindex och Gina Tricots 

hållbarhetsrapporter från 2015 till 2018 där år 2017 valt som viktigt referensår på grund av att 

det är första räkenskapsåret efter hållbarhetslagen implementering. Genom att studera en 

tidsperiod på fyra år kan författarna med detta se om det har blivit en förändring i redovisning 

över tid som hjälpt att göra redovisningen mer homogen samt om det bildats några former av 

mönster av likheter i redovisningen. Hållbarhetsrapporterna hämtades från respektive företags 

hemsida, medan insamling av vetenskapliga artiklar främst gått via Örebro universitets sökmotor 

Primo och Google Scholar. Läroböcker har hämtats från Örebro universitetsbiblioteket och 

berikat både studien och författarna med djupare kunskaper kring redovisning. 

Vid insamling av data i hållbarhetsrapporter utgår författarna i studiegruppen från GRI- 

innehållsindex med fokus på miljöindikatorer där författarna samlar information kring hur 

miljöpåverkan över tiden redovisas i respektive företags hållbarhetsrapport. För att tydligare 

kunna identifiera likheter i redovisningen mellan företagen och sedan kunna sammanställa 

mönster av likheter samt förklara utvecklingen av redovisningsnormer och ta reda på om 

redovisningen blivit mer homogen har författarna enligt Bryman & Bell, (2017) valt att använda 

innehållsanalys som ett verktyg för att analysera hållbarhetsrapporten genom att systematiskt 

kategorisera miljöindikatorerna under avsnittet 3.3.2 kodningsmanual.  

 

Detta för att genom kodifiering av data kan man enklare se eventuella mönster (Guthrie & 

Abeysekera, 2006). I sökandet av information kring redovisning av miljöaspekter i 

hållbarhetsrapporten ska författarna alltså utgå från en kodningsmanual som kommer att 

användas som en mall vid innehållsanalysen. Kodningsmanualen presenteras som tidigare 

nämnts under nästa avsnitt, detta tillvägagångssätt vid datainsamling har valts för att kunna 

använda kodningsmanualen som ett verktyg för att genom innehållsanalysen svara på studiens 

forskningsfråga. Genom kodningsmanualen kommer studien att avgränsas ytterligare för kunna 

undersöka hur företag inom klädbranschen väljer att redovisa sin miljöpåverkan genom CSR i 

hållbarhetsrapporten och ta reda på om hållbarhetslagens ikraftträdande bidragit till att göra 

redovisningen mer homogen.  

3.2.1 Kodningsmanual utifrån GRI-innehållsindex 

En hållbarhetsrapport består av tre viktiga kategorier vilka också är delar av CSR, det vill säga 

en miljömässig, ekonomisk och en social kategori som redan nämnts under punkt 2.1. Författarna 

i studiegruppen har valt att avgränsa sig till endast den miljömässiga aspekten och därefter 
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utifrån GRI-innehållsindex i hållbarhetsrapportera studera åtta miljö koder enligt GRI:s riktlinjer. 

Koderna presenteras nedan under figur fem och tanken med det är att systematisk kunna samla in 

data från hållbarhetsrapporterna. Bryman & Bell, (2017) menar att kodsystem är centralt vid 

tillämpning av en innehållsanalys. Med miljöpåverkan menas det företagets ekologiska påverkan, 

det vill säga den påverkan som uppkommer genom materialinköp, energiförbrukning, 

vattenförbrukning, utsläpp, utsläpp till vatten, regeluppfyllnad (miljö) och 

leverantörsuppföljning.  

Kodningsmanualen fungerar med andra ord som ett lexikon genom att kodningen klargör tydliga 

instruktioner kring vilken typ av information innehållsanalysen ska rikta sig mot samt vilken typ 

av data som ska samlas in (Bryman & Bell, (2017). Utifrån GRI:s miljöindikatorer i 

hållbarhetsrapporten har författarna konstruerat en egen utformad kodningsmanual där 

författarna följer hållbarhetsrapporternas utformning genom tre kategorier, nämligen ekologi, 

ekonomi och den sociala aspekten. 

 Avgränsning görs som tidigare nämnts mot utifrån GRI:s miljöindikatorer för att kunna 

undersöka hur företag inom klädbranschen väljer att redovisa sin miljöpåverkan i 

hållbarhetsrapporten. Inom kategorin ekologi ska sedan studien vidare inriktas mot att undersöka 

hur följande miljöindikator som i kodningsmanualen benämns koder redovisas i H&M, Lindex 

och Gina Tricot hållbarhetsrapport. Från och med nu i uppsatsen menas redovisning av 

miljöpåverkan i hållbarhetsrapporten de åtta koderna i kodningsmanualen nedan:  

                                  Kategorier                       Koder

 

Figur 5 - Innehållsanalys av ekologiska aspekten i hållbarhetsrapporten, (Informationen är hämtad ur 

GRI- innehållsindex). Egen avbildning (Globalreporting, u.å)  
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Studiens fokus ligger på branschnivå, specifikt inom den svenska klädbranschen. I denna bransch 

har valet som tidigare nämnts hamnat på H&M, Lindex och Gina Tricot. Med denna 

kodningsmanual i bakgrunden tänker författarna att i analysen söka mönster som visar likheter 

över tid vid jämförelsen mellan de tre valda företagens miljöindikatorer. Mönster som indikerar 

att dessa tre valda företag inspireras av varandra, och därmed blir mer och mer lika över tid. 

Samt ta reda på om hållbarhetslagen bidragit till att redovisningen blivit mer homogen. Detta 

kommer att göras med stöd av tvingande och mimetisk isomorfism.  

3.2.2 Indikatorrapport 

GRI-indikatorer från både den äldre upplagan av GRI:s riktlinjer ‘’GRI G4 EN’’ och nya  

‘’GRI 300’’ översattes genom vardera företags GRI-innehållsindex i hållbarhetsrapporten från 

engelska till svenska. Därefter arbetade författarna fram ett protokoll över en tidsperiod mellan 

2015–2018 som visar på vilka utav GRI:s åtta miljöindikatorer H&M, Lindex och Gina tricot 

använt under perioden och på vilket sätt detta redovisats i hållbarhetsrapporten. 

Indikatorprotokollet har bidragit till att författarna kunnat samla in och hantera data från varje 

företags hållbarhetsrapport på ett systematiskt och begripligt sätt, vilket även kommer att mer 

utförligt redovisas under avsnittet empiri. H&M och Gina Tricot redovisar redan under 2016 

genom den uppdaterade versionen av GRI:s riktlinjer ‘’GRI 300’’ medan Lindex börjar att 

redovisa enligt den nyare versionen först 2017. Författarna har genom sammanställning av 

indikatorer under tidsperioden 2015-2018 identifierat att det inte råder större skillnader mellan de 

två versioner av GRI:s riktlinjer ‘’GRI G4 EN’’ och senaste versionen ‘’GRI 300’’ eftersom alla 

indikatorer som funnits i den äldre versionen av GRI:s riktlinjer också är med i den senaste 

versionen. Största skillnaden mellan dessa två versioner av GRI:s riktlinjer ligger i benämningen 

av indikatorer medan det fortfarande används på liknande sätt i hållbarhetsrapporten.  

3.3 Kvalitetskriterier 

Validitet och reliabilitet är två centrala kriterier vid bedömning av kvaliteten i en undersökning. 

Validitet och giltighet skapas då empirin överensstämmer med vad studien handlar om. Med 

andra ord handlar det om empirin kan ge svar på studiens ställda frågor genom att skapa en högre 

grad av giltighet i den insamlade empirin (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 

Genom att beskriva datainsamlingen samt urval noggrant höjs därmed validiteten i uppsatsen. 

Bryman och Bell (2017) tydliggör att validitet är det mest essentiella kvalitetskriteriet då 

resultatet kan komma att ifrågasättas om ett mått inte anses spegla det som begreppet är avsett 

för. Bryman och Bell, (2017) skriver även att mått som inte är reliabelt på grund av växling inte 

anses vara ett tillräckligt mått med hög validitet. Validiteten bör spegla relevansen i data, vilket 

vi anser har säkerställts genom studiens begripliga argument, och även en del tidigare forskning. 
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Vidare handlar reliabilitet om det framtagna resultatet kan uppnås på nytt ifall samma 

undersökning görs vid olika tillfällen (Bryman & Bell, 2017). Denna studie är beroende av olika 

faktorer, som exempelvis möjliga ändringar i hållbarhetslagen samt andra berörande 

omvärldsfaktorer kring ekologisk hållbarhet, vilket medför en risk till att samma resultat inte kan 

uppnås på nytt vid ett senare tillfälle. Genom att förklara vårt tillvägagångssätt ökar författarna 

tillförlitligheten (reliabilitet) i uppsatsen. Svagheten i detta är att trots den bedömning författarna 

tillsammans har kommit överens om kan missuppfattningar ha uppstått. Gruppen har exempelvis 

bestått av tre författare som har bedömt de tolv olika hållbarhetsrapporterna, där uppställningen 

av rapporterna skiljer sig mycket åt. Dock har författarna rådfrågat varandra för att på så sätt 

skriva ner saker inom samma ram i syfte att utöka tillförlitligheten. Vid en kvalitativ 

undersökning bedöms kvaliteten i undersökningen via trovärdighet. Trovärdigheten i sin tur 

granskas utifrån fem olika delkriterier, pålitlighet, bekräftelse, överförbarhet, tillförlitlighet och 

äkthet (Bryman & Bell 2017). Med överförbarhet menas att företag som befinner sig i samma 

miljö ska kunna tillämpa samma resultat som studien kommer fram till.  

 

I denna studie kommer dock resultatet inte att kunna representera hela klädesbranschen då det 

finns skillnader i storleken samt på internationellt plan de tre företagen emellan, istället blir det 

mer en fingervisning på hur det kan se ut inom denna bransch (Bryman & Bell 2017). Pålitlighet 

i studien det vill säga om studien kan få samma resultat på nytt ifall den görs vid olika tillfällen 

har författarna redan diskuterat under reliabilitet delen och kommit fram till att det kan vara svårt 

att uppnå samma resultat vid olika tillfällen eftersom det beror på omväxlande omvärldsfaktorer 

bland annat de globala målen och förändringen i hållbarhetsfrågorna (Bryman & Bell, 2017). I 

och med att författarna ska utgå ifrån hållbarhetsrapporten i respektive företag i syfte att komma 

fram till ett resultat som kan vara ett svar på studiens forskningsfrågor, gör detta att resultatet blir 

mer troligt (trolighet). Författarna har när det gäller att agera i god tro (bekräftelse) sedan första 

början bestämt sig för att undvika att blanda sina egna personliga värderingar i slutsats-processen 

i syfte att få ett mer neutralt resultat (Bryman & Bell, 2017). 

3.4 Metodreflektion  

Kvalitativ forskning har bland annat ifrågasatts för dess problem i att tillföra en tillräcklig hög 

grad av överförbarhet, reliabilitet och validitet. Medan kvantitativ forskning har kritiserats för 

den inte skiljer mellan naturens förutsättningar, människor och sociala institutioner (Bryman & 

Bell, 2017). Med detta i åtanke har inte några intervjuer utförts med företagen för att inte 

ytterligare vara alltför beroende av ett subjektivt perspektiv. Dock kommer studien gå miste om 

djupare information som annars hade varit intressant då författarna gör ett medvetet val att avstå 

intervjuer. Det är som tidigare nämnts svårt att säkerställa en hög validitet i denna studie då 

datainsamlingen kan komma att förändras vid en ny liknande undersökning. Vad författarna 

anser är svårt är att förstå indikatorerna vid en första blick, eftersom författarna behöver 

översätta dessa indikatorer vilket kan ha flera betydelser i varje hållbarhetsrapport för respektive 

företag. Dessutom kan det ur en synvinkel vara komplicerat att dra slutsatser om hur 
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hållbarhetslagens ikraftträdande har utvecklat det ekologiska arbetet i respektive företags 

hållbarhetsrapport då H&M, Gina Tricot och Lindex skiljer sig i både storlek och på den 

internationella planen. Därav kommer inte resultatet att illustrera hela klädbranschen, utan 

fungera mer som en fingervisning än generalisering. 
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4. Empiri 

______________________________________________________________ 

I studiens fjärde kapitel redogör författarna för materialet från granskningen av företagens 

hållbarhetsredovisningar. Kapitlet börjar med en sammanställning av materialet för respektive 

företag i tabell och redovisar därefter i textform för att ge läsaren en bra överblick över 

resultatet. 

______________________________________________________________ 

4.1 Redovisning utifrån GRI miljöindikatorer  

Syftet kommer att uppfyllas med hjälp av empirin som bidrar med svar på studiens 

forskningsfrågor. För varje miljöindikator har studiegruppen tagit fram ett resultat enligt 

kodningsmanualen som tidigare beskrivits i metoden. I detta avsnitt kommer vidare endast de 

resultat som anses relevanta för studiens syfte och frågeställningar att redovisas genom att 

presentera insamlade data från H&M, Lindex och Gina Tricot redovisning av GRI:s 

miljöindikatorer. 

4.2 Hennes & Mauritz Sverige AB (H&M) 

Hennes & Mauritz grundades år 1947. H&M är ett klädföretag som bedriver försäljning av ett 

stort sortiment av kläder, kosmetik, underkläder och skor. Företaget är etablerat i 72 länder, har 

4745 butiker och finns online på 51 marknader med totalt 177 tusen medarbetare. H&M har 

under 2018 haft en omsättning på 210 miljarder SEK (Hmgroup, u.å). 

4.2.1 Presentation av redovisning utifrån GRI:s åtta miljöindikatorer för 

H&M 2015-2018 

Vad författarna kan se från H&M hållbarhetsrapport så väljer företaget att minska på antalet 

sidor på rapporterna då i 2015 var det 130 och 2018 låg den på 109 sidor. H&M väljer även att 

från 2016 ändra sin vision och började istället jobba utifrån 3 ambitioner, 100% leder 

förändringen, 100% cirkulär och förnybar, 100% rättvis och jämställd eftersom man tidigare 

under 2015 utformande sin hållbarhetsrapport på ett annorlunda sätt genom att utgå från mission, 

strategy och actions. Företaget har ungefär samma indikatorer under de undersökta åren men 

väljer att inkludera och exkludera vissa indikatorer under vissa år. Författarna kan även se att 

H&M har gjort en förändring på hållbarhetsrapporterna då företaget väljer att inkludera de 

globala målen i sina rapporter från 2016. Till skillnad från i början då företaget i slutet av 

rapporten redovisade de globala målen, väljer företaget att inkludera och beskriva hur de jobbar 
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med målen under hela rapportens gång. Vidare under 2015 följer H&M GRI G4 riktlinjer medan 

från 2016 och framåt följs riktlinjer för den nya versionen av GRI standards. 

Hållbarhetslagens ikraftträdande 

                                                                                                                                     ↓ 

 
ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 

KOD 1: 

Material 

1. (G4-EN1) 

Materialanvändning i 

vikt/volym.                  
S.17,18, 93. 

 

2. (G4-EN2) 

 % av material som  

är återvunnet material. 

S.18,93.  
 

3. (Egen indikator) 

Program till att byta ut 
lösningsmedelbaserat lim i 

skor till vattenbaserad lim 

S.19-20 
 

4. (Egen indikator)  

Tillvägagångssätt till 
säkrare alternativa val  av 

ämnen på den förbjudna 

ämneslistan S.109-110 
 

5. (Egen indikator) 

Lista över miljömässiga 
föredragna material som 

används i kläder och skor.  

 

1.(GRI-301-1) 

Materialanvändning i 

vikt/volym.  
S.44-45 

 

2. (GRI-301-2)  
 % av återvunnet & annat 

hållbart material. 

 S.44-45 
 

3. (Egen indikator) 

Ton av plagg insamlat från 
kunder.  

S.54 

 
4. (Egen indikator). 

Djurvälfärd. 

S.46 
 

1.(GRI-301-1)  

Materialanvändning i 

vikt/volym.  
S.36. 

 

2. (GRI-301-2)  
% av återvunnet & annat 

hållbart material.  

S.35 
 

3.(Egen indikator) 

Ton av plagg insamlat från 
kunder.  

S.45 

 
4. (Egen indikator). 

Djurvälfärd. 

S.85  
 

(Samma indikatorer som 

tidigare år) 

 

 

1.(GRI-301)  

Materialanvändning i 

vikt/volym.  
S.39 

 

2.(GRI-301-2)  
% av återvunnet & 

annat hållbart 

material. *  
S.31-32, 37,39 

 

3. (Egen indikator). 
Ton av plagg insamlat 

från kunder.  

S.50 
 

4. (Egen indikator). 

Djurvälfärd.  
S.40-41, 98  

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

Kod 2: 

Energi 

1. (G4-EN3) 

Energianvändning i den 
egna organisationen. 

 S.82 

 
2. (G4-EN4) 

Energiförbrukning utanför 

organisationen S.84 
 

3. (G4-EN5)  

Energiintensitet 

S.82 

 

4. (Egen indikator) 
Mängd konsumerad energi 

och % energi från hållbara 

källor  
S.80,82 

1. (GRI-302–1) 

Energianvändning i den 
egna organisationen. 

S.59,61,109 

 
2. (GRI-302–3) 

Energiintensitet.  

S.59 
 

3. (GRI-302–4) 

Minskning av 

energianvändning.  

S.59 

1. (GRI-302–1) 

Energianvändning  i den 
egna organisationen. S.49.  

 

 
2. (GRI-302–3) 

Energiintensitet. 

 S.48. 
 

3. (GRI-302–4) 

Minskning av 

energianvändning. 

 S.49. 

 
(Samma indikatorer som 

tidigare år) 

1. (GRI-302–1) 

Energianvändning  i 
den egna 

organisationen. 

S.55,57. 
 

2. (GRI-302–3) 

.Energiintensitet.  
S.55,57 

 

3. (GRI-302–4) 

Minskning av 

energianvändning.  

S.55,57 
 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 
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Kod 3:  

Vatten 

1. (G4-EN8) 

Totalt vattenuttag från 

källor 

 S.99,105,107 
 

2. (G4-EN9) 

Vattenkällornas signifikanta 
påverkan av vattenuttaget 

 S.103,107 

 
 

3. (G4-EN10) 

% och total volym av  
återvunnet & återanvänt 

vatten.  

S.105, 107. 

1. (GRI-303–1) 

Vattenuttag ur källor  

S. 49-50,52 

 
2. (GRI-303–2) 

Vattenkällornas signifikanta 

påverkan av vattenuttaget. 
 S.49-50 

 

3. (GRI-303–3) 
Återvunnet/återanvänt 

vatten. 

S.49-50 

1. (GRI-303–1) 

Vattenuttag ur källor  

S. 41 

 
2. (GRI-303–2) 

Vattenkällornas signifikanta 

påverkan av vattenuttaget.  
S.41-42. 

 

3 (GRI-303–3) 
Återvunnet/återanvänt 

vatten. 

S.41-42. 
 

(Samma indikatorer som 

tidigare år) 

1. (GRI-303–1) 

Interaktioner med 

vatten som en delad 

resurs  
S.44-48, 91,95-98 

 

2. (GRI-303–2) 
Hantering av 

vattenutsläpp 

relaterade effekter  
S.44-45 

 

3. (GRI-303–3) 
Vattenuttag 

S.46 

 
4. (GRI-303–4) 

Vattenutsläpp  

S.46 

Kod 4: 

Utsläpp 

1. (G4 - EN15) 

Direkta utsläpp av 
växthusgaser (Scope 1 ) 

S.81-82 

 
2.  (G4 - EN16) 

Indirekta utsläpp av 
växthusgaser från 

energianvändning (Scope 2) 

S.81 
 

3. (G4 - EN17) 

 Övriga relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser 

(Scope 3) S.84 

 
 

 

 

1. (GRI 305–1) 

Direkta utsläpp av 
växthusgaser (Scope 1 ) 

S.35,64,109 

 
2. (GRI 305–2) 

Indirekta utsläpp av 
växthusgaser från 

energianvändning (Scope 2) 

S.35,64,109 
 

3.(GRI 305–3) 

 Övriga relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser 

(Scope 3) S.35,64,109 

 
4. (GRI 305–4) 

Växthusgasutsläpp 

intensitet S.56 
 

5. (GRI 305–5) 

Minskning av utsläpp av 
växthusgaser S.64 

1. (GRI 305–1) 

Direkta utsläpp av 
växthusgaser (Scope1) 

S.48,52 

 
2. (GRI 305–2) 

 Indirekta utsläpp av 
växthusgaser från 

energianvändning (Scope 2) 

S.48,52 
 

3.( GRI 305–3) 

Övriga relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser 

(Scope 3) S.52 

 
4. (GRI 305–4) 

Växthusgasutsläpp 

intensitet S.48 
 

5. (GRI 305–5) 

Minskning av utsläpp av 
växthusgaser S.52 

 

(Samma indikatorer som 

tidigare år) 

1. (GRI 305–1) 

Direkta utsläpp av 
växthusgaser (Scope 

1 )S.54 

 
2. (GRI 305–2) 

 Indirekta utsläpp av 
växthusgaser från 

energianvändning 

(Scope 2) S.54  
 

 

3. (GRI 305–3) 
Övriga relevanta 

indirekta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 
3) S.54 

 

4. (GRI 305–4) 
Växthusgasutsläpp 

intensitet S.54 

 
5.(GRI 305–5) 

 Minskning av utsläpp 

av växthusgaser S.54 
 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

Kod 5: 

Utsläpp till 

avloppsvatten & avfall 

1. (G4 - EN22) 

Total vattenkvalite och dess 
härkomst S.102 

 

1. (Egen indikator) 

% av leverantörsfabrikerna i 
sin helhet 

överensstämmelse med 

kvaliteten på avloppsvatten 
krav (BSR)  S.52 

 

2. (Egen indikator) 

Återvinningssystem i 

butiker (S.54 

1. (Egen indikator) 

 % av leverantörsfabrikerna 
i sin helhet 

överensstämmelse med 

kvaliteten på avloppsvatten 
krav (BSR) * S.41-42 

 

2. (Egen indikator) 

Återvinningssystem i 

butiker S.46 

 
(Samma indikatorer som 

tidigare år) 

1. (Egen indikator) 

 % av 
leverantörsfabrikerna 

i sin helhet 

överensstämmelse 
med kvaliteten på 

avloppsvatten 

krav (ZDHC) *  S.46 

 

2. (Egen indikator) 

Återvinningssystem i 
butiker S.50-52 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 
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Kod 6:  

Regelupp- 

fyllnad (Miljö) 

Redovisas ej i H&M’s 

hållbarhetsrapport 

1. (GRI 307–1) 

Överträdelse av 

miljölagstiftningen * 

1. (GRI 307–1) 

Överträdelse av 

miljölagstiftningen *  

 
(Samma indikator som 

tidigare år) 

1. (Egen indikator) 

Återvinningssystem i 

butiker S.50-52 

 
2. (GRI 307–1) 

Överträdelse av 

miljölagstiftningen * 
S.96 

Kod 7: 

Leverantörsuppföljnin

g (Miljö) 

1.(G4 - EN32) 

% av nya leverantörer som 
granskats avseende 

miljömässig påverkan S.37 

 
2. AF14 

Händelser som strider mot 

uppförandekoder (egen 
indikator) S.43 

1. (GRI 308–1) 

Nya leverantörer som 
granskats avseende 

miljömässig påverkan S.100 

1. (GRI 308–1) 

Nya leverantörer som 
granskats avseende 

miljömässig påverkan S.83 

 
(Samma indikator  som 

tidigare år) 

1. (GRI 308–1) 

 Nya leverantörer som 
granskats avseende 

miljömässig påverkan 

S.96-97 
 

(Samma indikator 

som tidigare år) 

Kod 8:  

Biologisk mångfald 

 
 

 

Redovisas ej i H&M’s 

hållbarhetsrapport 

 
 

 

Redovisas ej i H&M’s 

hållbarhetsrapport 

 
 

 

Redovisas ej i H&M’s 

hållbarhetsrapport 

 
 

 

Redovisas ej i 

H&M’s 

hållbarhetsrapport 

Tabell 1: Presentation av redovisning utifrån GRI innehållsindex åtta miljöindikatorer för H&M 2015-2018 (Egen 

avbildning) Källa: H&M:s hållbarhetsrapporter (Abouthm, u.å)  

4.2.2 Redovisning av koden material H&M 2015-2018 

Under året 2015 väljer H&M att redovisa fem olika miljöindikatorer under koden material varav 

två indikatorer utgår utifrån GRI:s riktlinjer medan det resterande tre är egna indikatorer. Första 

indikatorn i koden material år 2015 är GRI:s indikator ‘’materialanvändning i vikt/volym’’. 

Denna indikator redovisas genom två stapeldiagram som har modifierats till att istället redovisa 

andel % av material från hållbara källor och total material användning, detta på grund av många  

H&M intressenters begäran. Men även eftersom att genom procent bättre kunna säkerställa 

jämförbarheten över tid under GRI index, 2015. Samma GRI:s indikator har sedan återanvänts 

och redovisats på liknande sätt i hållbarhetsrapporter mellan åren 2016-2018.  

 

Den andra GRI: miljöindikator år 2015 under koden material är ” % av material som är 

återvunnet material ”. Under denna indikator väljer företaget att redovisa genom att framhäva 

uppnådda och framtida mål kring hur de går tillväga för att återvinna petflaskor till att sedan 

kunna framställa material av polyester.  

 

Samtidigt väljer H&M under 2016 stolt i text redovisa att deras företag  är världens största 

användare av ‘’ better cotton’’ bomull och att de är en av  de medgrundare till ‘’ better cotton 

initiativet’’. Vidare redovisas information genom beskrivande texter och stapeldiagram som 

illustrerar hur stor andel av total bomull som är av hållbart och återanvänt bomull, samma GRI 

indikator har använts mellan 2016-2017. År 2018 redovisades indikatorn återigen på liknande 
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sätt dock med mindre justeringar. Justeringar har gjorts genom att i stapeldiagram mycket 

tydligare redovisa sammansättningen av hållbart material till skillnad från tidigare år då H&M 

endast i helhet redovisar andel procent av hållbara material. Vidare som tidigare nämnts under 

2015 väljer företaget även att redovisa tre egna indikatorer. Den första är ‘’ Program till att byta 

ut lösningsmedelsbaserat lim i skor till vattenbaserade lim’’ genom att i text exemplifiera hur 

fabrik anställda påverkas av lösningsmedelsbaserat lim, med stapeldiagram redovisas också 

andel procent av skor som i huvudsak är gjorda med vattenbaserade lim.  

 

De sista två egna indikatorer under koden material ‘’Tillvägagångssätt till säkrare alternativa val 

av ämnen på den förbjudna ämneslistan’’ och’’ Lista över miljömässiga föredragna material som 

används i kläder och skor ‘’ redovisas genom att H&M i hållbarhetsrapporten framför att dem 

varje år gör egenutformade tester för att säkerställa att deras restriktioner gällande val av ämnen 

följs i hållbarhetsrapporten från 2015. Dessa egenutformade indikatorer i GRI innehållsindex 

följer dock inte med i hållbarhetsredovisningarna från och med år 2016, istället väljer att man att 

redovisa ‘’ Ton av plagg insamlat från kunder’’ där man samlat in plagg från alla tänkbara 

märken och kvalitet för att kunna återvinna material, vidare genom egna indikator ‘’djurvälfärd’’ 

redovisar H&M sina egenutformade ull standarder som bidrar till att endast använda material 

från certifierade gårdar som främjar djurskydd.  

 

4.2.3 Redovisning av koden energi H&M 2015-2018 

Under året 2015 väljer H&M att redovisa fyra olika miljöindikatorer under koden energi där en 

utav dessa är egenutformade indikator och resterande tre utgår utifrån GRI:s riktlinjer. Under år 

2015 redovisas det tre första GRI:indikatorer under koden energi ‘’Energianvändning i den egna 

organisationen’’, ‘’energiintensitet’’ och ‘’ minskning av energianvändning’’ samt den 

egenutformade indikator ‘’mängd konsumerad energi / procent energi från hållbara källor’’ 

genom tabeller som visar energianvändning i gigajoulses samt kompletterande texter och 

stapeldiagram som illustrerar minskningen i procent av elektricitet användning per H&M butik 

jämfört med tidigare år.  

 

År 2016 redovisas samma indikatorer återigen på liknande sätt dock utan den egenutformade 

indikatorn som företaget året innan använde i hållbarhetsrapporten.  År 2017 väljer H&M att 

endast redovisa energianvändning i gigajoulses, vilket också görs under 2018 men det året 

återinförs igen redovisningen av förnyelsebar elektricitet i procent av total användning. Nästa 

GRI indikator ‘’Energiförbrukning utanför organisationen’’ redovisas endast 2015 genom 

beskrivning av att all transport som sker på väg eller till sjöss följer Smartway, Wayahead, eller 

Clean Shipping Initiativ för att minska växthusgaser och luftföroreningar. 
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4.2.4 Redovisning av koden vatten H&M 2015-2018 

Under åren 2015-2017 väljer H&M att redovisa tre indikatorer medan år 2018 väljer företaget att 

redovisa fyra indikatorer istället. De tre redovisade indikatorerna mellan åren 2015-2017 är 

‘’Vattenuttag ur källor’’ , ‘’ Vattenkällornas signifikanta påverkan av vattenuttaget.’’ och ‘’ %  

och total volym av återvunnet & återanvänt vatten.’’. Dessa indikatorer utgår från GRI riktlinjer 

och redovisas genom text med kompletterande diagram och tabeller som beskriver årlig 

genomsnittligt vattenuttag per fabrik, andel procent av vatten som är återvunnet, och andelen 

H&M butiker och kontor som använder vatteneffektiv utrustning. Redovisningen av dessa 

indikatorer är identiskt jämfört med år 2016, men året efter det så redovisar H&M endast 

vattenuttaget efter källa och land. Under år 2018 har H&M inte samma inriktning som tidigare år 

och väljer som tidigare nämnt att redovisa fyra olika indikatorer som alla fortfarande utgår från 

GRI:riktlinjer. Under år 2015 börjar H&M att redovisa sina uppdrag kring vattenfrågor och 

beskriver hur företaget har arbetat med i över ett decennium och sedan byggt upp en 

vattenstrategi med målet att vara ledande inom vatten förvaltarskap. 

 

H&M skriver också att företaget har samarbetat med ett antal organisationer såsom WWF, 

Solidaridad och Swedish Textile Water Initiative (STWI) till att ställa in nya standarder inom 

modebranschen. Företaget väljer sedan att visa ett diagram som visar medel genomsnitt år 

vattenuttag per fabrik i vattenstressade områden (H&M produktion) precis som tidigare år. H&M 

väljer sedan att presentera sin strategi kring hur de ska jobba mot att nå upp till sina mål kring 

vattenhantering bland genom åtgärder de har tagit för att uppnå dessa mål. Man redovisar 

exempelvis att alla deras cirka 500 leverantörers fabriker (inklusive alla underleverantörer) med 

våta processer är skyldiga att behandla deras avloppsvatten, genom antingen sitt eget 

avloppsvattenreningsverk (ETP) eller med användning av delade reningsverk som till exempel 

tillhandahålls av kommunen.  

 

4.2.5 Redovisning av koden utsläpp H&M 2015-2018 

Från året 2015 till 2018 redovisar H&M inga egna indikatorer under koden utsläpp eftersom 

samtliga utgår från GRI:riktlinjer. Det tre första indikatorer, direkta utsläpp av växthusgaser 

(Scope 1 ), indirekta utsläpp av växthusgaser från energianvändning (Scope 2) och övriga 

relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) redovisas i alla hållbarhetsrapporter mellan 

året 2015 och året 2018. Skillnaden i redovisning mellan året 2015 och åren 2016-2018 är att 

under året 2015 väljer H&M att inte redovisa indikatorerna växthusgasutsläpp intensitet och 

minskning av utsläpp av växthusgaser.  

 

Under åren 2015- 2018 redovisar H&M Scope 1 och Scope 2 tillsammans i text och 

stapeldiagram som beskriver koldioxidutsläpp i ton samt genom koldioxidutsläpp per miljoner 

SEK försäljning som redovisas mellan åren 2015-2017. Scope 3 under året 2015 redovisas 
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genom energianvändning i gigajoule och koldioxidutsläpp i ton, under år 2016 är redovisningen 

mer tydligt för scope 3 eftersom man utöver koldioxidutsläpp i ton också redovisar från vilket 

område utsläppen kommer ifrån. Vilket också är fallet år 2017 och år 2018.  

4.2.6 Redovisning av koden utsläpp av avloppsvatten och avfall H&M 

2015-2018 

Under år 2015 väljer H&M att redovisa en indikator som utgår från GRI: riktlinjer  

‘’vattenkvalitet och dess härkomst’’. Den redovisas genom upprättande av stapeldiagram som 

illustrerar i hur stor utsträckning leverantör  fabriker följer BSR kvalitetskrav kring 

avloppsvatten, vidare redovisas också andel utsläpp till vatten i procent efter land. Efter 2015 och 

mellan 2016 och 2018 väljer man att istället redovisa två egenutformade indikatorer 

‘’återvinningssystem i butiker’’ och ‘’ procent av leverantör fabrikernas överensstämmelse av 

krav på avloppsvatten’’.  

 

Mellan 2016 och 2018 redovisas ‘’återvinningssystem i butiker’’ på liknande sätt genom att man 

väljer att redovisa sitt arbete med att samla in, återvinna och återanvända material, detta göra 

genom upprättande av stapeldiagram som visar på ton av insamlade plagg i H&M butiker.  

‘’ Procent av leverantör fabrikernas överensstämmelse av krav på avloppsvatten’’ redovisas 

mellan 2016 och 2017 i text och stapeldiagram kring hur väl deras leverantörer följer BSR 

kvalitetskrav kring avloppsvatten och dess kvalitet. År 2018 redovisar H&M i sin rapport att man 

gått över från BSR avloppsvatten standard till ZDHC, detta rapporteras endast i text där man 

bland annat redovisar hur väl man uppfyller den nya standarden.  

 

4.2.7 Redovisning av koden regeluppfyllnad (Miljö) H&M 2015-2018 

Under 2015 väljer H&M att inte redovisa någon indikator under koden regeluppfyllnad (Miljö). 

Vidare under 2016, 2017 och 2018 redovisas indikatorn ‘’överträdelse av miljölagstiftningen’’ 

genom not i GRI-innehållsindex som nämner att man inte identifierat någon överträdelse av 

miljölagstiftningen. Utöver detta väljer man 2018 att genom den egenutformade indikatorn  

‘’ återvinningssystem i butiker’’ att återigen redovisa sitt arbete med att samla in, återvinna och 

återanvända material, detta göra i stapeldiagram som illustrerar ton av insamlade plagg i H&M 

butiker. 

4.2.8 Redovisning av koden leverantörsuppföljning (Miljö) H&M 2015-2018 

Under 2015 väljer H&M att redovisa två miljöindikatorer, där ena utgår från GRI-riktlinjer  

‘’procent av leverantörer som granskats avseende miljömässig påverkan’’ och den andra är en 

egen indikator ‘’ Händelser som strider mot uppförandekoder’’. Den första indikator som utgår 

från GRI-riktlinjer redovisas genom att man i text beskriver vilka faser och krav en ny leverantör 

ska uppfylla för att kunna samarbeta med H&M, samt andel procent som för året når upp till 
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ställda krav. 

  

Egenutformade indikator ‘’ Händelser som strider mot uppförandekoder’’ redovisade  fram till 

mitten av 2015 där man mätte varje leverantörs hållbarhetsarbete genom  upprättande av 

uppförandekod-index, detta ändrades för andra hälften av året genom införande av 

hållbarhetsindex som ska göra det enklare att bedöma leverantörernas  hållbarhet prestationer. 

Vidare mellan 2016 och 2018 redovisa H&M en enda miljöindikator som också utgår från GRI-

riktlinjer genom SIPP som är ett program för hållbar påverkan för genom programmet  kunna 

stödja affärspartners till att bli mer miljömässigt och socialt hållbart företag. Man upprättar 

statistik kring hur många leverantörer som granskats och utvärderar deras kapacitet till att 

hantera hållbarhetsfrågor.  

4.2.9 Redovisning av koden biologisk mångfald H&M 2015-2018 

Resultatet visar att H&M inte redovisar någon indikation relaterat till biologisk mångfald. 

 

4.3 Lindex Sverige AB 

År 1953 grundades Lindex i Alingsås Sverige som ett underklädesföretag. Idag är företaget ett 

internationellt modeföretag som erbjuder ett stort sortiment med bland annat damkläder, 

barnkläder, underkläder och kosmetik. Huvudkontoret för Lindex AB ligger i Göteborg och 

företaget numera är en del av Stockmann Group. Företaget har en omsättning på 590 Miljoner 

Euro år 2018, cirka 5000 sysselsatta medarbetare, 18 marknader, 460 butiker och 32 

onlineshoppings marknader (Aboutlindex, u.å).  

4.3.1 Presentation av redovisning utifrån GRI:s åtta miljöindikatorer för 

Lindex 2015-2018 

Lindex hållbarhetsrapport under 2015 på 70 sidor och under 2018 på 11 sidor men man skriver 

att detta år har varit ett intensivt år med att utveckla deras väg framåt har man beslutat att 

presentera höjdpunkter för 2018 samt ett nytt hållbarhetslöfte istället för en hel 

hållbarhetsrapport. Man hänvisar även till Stockmann Group som Lindex ingår i där deras 

hållbarhetsarbete även är inkluderat. Lindex är även är det likt H&M när de gäller att redovisa 

antalet indikatorer. Vidare under 2015 och 2016 följer Lindex G4 riktlinjer medan från 2017 och 

framåt följs riktlinjer för de nya GRI Standards. 
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Hållbarhetslagen ikraftträdande 

                                  ↓ 
 

 ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018  
“Ingår i Stockmans 

group CSR rapport” 

KOD 1: Material Redovisas ej i 

Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

 

 

 
 

1. (Egen indikator) 

Andel av mer hållbar 

material som används i 

plaggen.  

S.30-33 

 
2 (GRI 301-2) 

Användning av återvunnet 

material.S.34 
 

3. (Egen indikator) 

Insamlad textil genom 
Lindex butiker. S.71. 

1. GRI 301-3 

 Återvunna produkter och 

deras 

förpackningsmaterial 

 

 

KOD 2: Energi 1. G4-EN3 

Energianvändning  i 

den egna 

organisationen. S.47 

1. G4-EN3 

Energianvändning  i den 

egna organisationen. 

S.65 
 

(Samma indikator  

som tidigare år) 
 

1. GRI 302-4 

Minskning av 

energianvändning*. S.48-

49 

1. GRI 302-1 

Energianvändning  i den 

egna organisationen S.35-

40 
 

2.GRI 302-2 

 Energiförbrukning 
utanför organisationen 

S.35-40 

KOD 3: Vatten 1.G4-EN8 

Total vattenuttag 

genom källor S.45 

1. G4-EN8 

Total vattenuttag genom 

källor S.65 

 
(Samma indikator  

som tidigare år) 

1. (Egen indikator) 

Initiativ för mer hållbar 

vattenhantering.S.30-35, 

48-49, 52-55. 

1. GRI 303-1 

Vattenuttag genom 

källor*  S.35-40 

KOD 4: Utsläpp 1. G4-EN15 

Direkta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 1 
) S.48 

 

2. G4-EN16 

 Indirekta utsläpp av 

växthusgaser från 

energianvändning 

(Scope 2) S.48 

 

3. G4-EN17 

Övriga relevanta 

indirekta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 3) 
S.48 

1. G4-EN15 

Direkta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 1 ) 
S.65 

 

2. G4-EN16 

Indirekta utsläpp av 

växthusgaser från 

energianvändning 

(Scope 2) S.65 

 

3. G4-EN17 

Övriga relevanta 

indirekta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 3) 
S.65 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

1. GRI 305-1 

Direkta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 1 
)S.82 

 

2. GRI 305-2 

Indirekta utsläpp av 

växthusgaser från 

energianvändning (Scope 

2) S.82 

 

3. GRI 305-3 

Övriga relevanta indirekta 

utsläpp av växthusgaser 

(Scope 3) S.82 
 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

1.GRI 305-1 

 Direkta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 1 ) 
S.35-40 

 

2. GRI 305-2 

 Indirekta utsläpp av 

växthusgaser från 

energianvändning (Scope 

2) S.35-40 

 

3.GRI 305-3 

 Övriga relevanta 

indirekta utsläpp av 

växthusgaser (Scope 3) 
S.35-40 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 
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KOD 5: Utsläpp 

av avloppsvatten 

& avfall 

1. G4-EN23 

Avfallets totala vikt 

efter typ och 

avfallssortering S.49 
 

2. G4-EN24 

 Totalt antal och volym 
av betydande spill * 

1. G4-EN23 

Avfallets totala vikt 

efter typ och 

avfallssortering S.61 
 

2. G4-EN24 

Totalt antal och volym 
av betydande spill * 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

1. (Egen indikator) 

 Andelen affärer med 

Återvinningssystem S.63 

1. GRI 306-2 

Avfall efter typ och 

deponering metod S.35-

40 

KOD 6: 

Regeluppfyllnad 

(miljö) 

1. G4-EN29 

Överträdelse av 

miljölagstiftningen *  

1. G4-EN29 

Överträdelse av 

miljölagstiftningen *  

 
(Samma indikator som 

tidigare år) 

1. GRI 307-1 

 Överträdelse av 

miljölagstiftningen *  

 
(Samma indikator  som 

tidigare år) 

Redovisas ej i  

Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

KOD 7: 

Leverantörsuppfö

ljning 

1. G4-EN32 

Andel nya leverantörer 

som granskats 
avseende miljö * 

 

2. G4-EN33 

Betydande och 

potentiell negativ 

miljöpåverkan i 
leverantörskedjan och 

vidtagna åtgärder * 

 
 

3. G4-EN34 

Antal klagomål om 

miljöpåverkan lösta via 

formella 

klagomålsmekanismer 

1. G4-EN32 

Andel nya leverantörer 

som granskats avseende 
miljö S.30 

 

2.G4-EN33 

 Betydande och 

potentiell negativ 

miljöpåverkan i 
leverantörskedjan och 

vidtagna åtgärder 

S.24,30,40,44,48 
 

3. G4-EN33 

Antal klagomål om 

miljöpåverkan lösta via 

formella 

klagomålsmekanismer * 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

1. GRI 308-1 

Nya leverantörer som 

granskats avseende 
miljömässig påverkan 

S.39 

Redovisas ej i  

Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

Kod 8:  

Biologisk 

mångfald 

Redovisas ej i 

Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i Lindexs 

hållbarhetsrapport. 

Tabell 2: Presentation av redovisning utifrån GRI innehållsindex åtta miljöindikatorer för Lindex 2015-2018 (Egen 

avbildning) Källa: Lindex hållbarhetsrapporter (Aboutlindex, u.å) & (Stockmanngroup, u.å). 

4.3.2 Redovisning av koden material Lindex 2015-2018  

Under 2015 och 2016 så redovisar inte Lindex några miljöindikatorer under koden material, 

istället hänvisar man i GRI-innehållsindex till Stockman Groups hemsida för vidare information 

kring denna miljöindikator. I hållbarhetsrapporten för år 2017 redovisar däremot Lindex tre olika 

miljöindikatorer där två ‘’Andel av mer hållbart material som används i plaggen’’ och 

‘’Insamlad textil genom Lindex butiker’’ är egna indikatorer. Medan indikator ‘’Användning av 
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återvunnet material.’’ utgår från GRI-riktlinjer för hållbarhetsrapportering.  

 

Den förstnämnda egenutformade indikatorn ‘’Andel av mer hållbar material som används i 

plaggen’’ täcker genom redovisningen i hållbarhetsrapporten sex olika hållbarhetsmål, 

indikatoren redovisas bland annat genom stapeldiagram och kompletterande text som i procent 

visar utvecklingen över en treårsperiod kring hur mycket utav bomullen i plaggen är från better 

cotton initiativet, mer hållbart bomull och ekologisk bomull. Den andra egenutformade 

indikatoren under 2017 ‘’Insamlad textil genom Lindex butiker’’ utgår i redovisningen från två 

olika hållbarhetsmål genomförande och globalt partnerskap, samt hållbar konsumtion och 

produktion. Indikatoren redovisas genom att Lindex i text beskriver att textilier man inte har 

lyckats sälja och andra textilier som kunder kommer in med sorteras till att antingen 

återanvändas eller återvinnas. Den enda GRI-indikatoren ‘’Användning av återvunnet material.’’ 

redovisas genom beskrivande texter som bland annat lyfter vikten med användning av återvunnet 

material, och hur Lindex genom återvinning av pet flaskor går tillväga för att producera 

polyester.  

4.3.3 Redovisning av koden energi Lindex 2015-2018 

Under 2015 och 2016 redovisar Lindex en och samma GRI-indikator ‘’Energianvändning i den 

egna organisationen’’. Den redovisas utifrån två hållbarhetsmål bekämpning av 

klimatförändringar och hållbar samt konsumtion och produktion.  Detta redovisas genom tabell 

och text över en treårsperiod som beskriver på direkt och indirekt förbrukning av vatten, 

elektricitet, fjärrvärme, och fjärrkyla. Under 2017 skriver man att den nödvändiga informationen 

om energiförbrukning inte kan erhållas. Istället rapporterar man om initiativ till att minska 

energiförbrukningen i produktionen. Därav övergår man också till GRI-indikatorn ‘’Minskning 

av energianvändning’’ som redovisas i text och beskriver Lindexs mål samt tillvägagångssätt för 

att genom vatten och kemikalier minska energianvändningen. Vidare till 2018 väljer man 

återigen att redovisa GRI-indikatorn ‘’Energianvändning i den egna organisationen’’ men också 

att införa ny GRI-indikator ‘’Energiförbrukning utanför egna organisationen’’. Dessa rapporteras 

på samma sätt som tidigare år genom tabell och text som beskriver på direkt och indirekt 

förbrukning av vatten, elektricitet, fjärrvärme, och fjärrkyla. 

4.3.4 Redovisning av koden vatten Lindex 2015-2018 

Under 2015 beskriver Lindex i sin GRI:innehållsindex att de kring miljöindikatorn  

‘’Total vattenuttag genom källor’’ utgår från GRI-riktlinjer, indikatorn redovisas genom 

beskrivning av initiativ till att öka effektiviteten kring vattenkonsumtion. Vidare under 2016 

redovisas samma GRI-miljöindikator, men detta år är redovisningen tydligare eftersom man 

utöver beskrivande text kring deras engagemang också genom tabell redovisar indirekt 

vattenkonsumtionen som illustrerar utvecklingen över en treårsperiod. Året efter väljer man 

istället att utgå från egenutformad indikator ‘’initiativ för mer hållbar vattenhantering’’ där man 

redovisar initiativ och mål med vattenkonsumtion och produktion av avloppsvatten samt sin 
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delaktighet i olika hållbarhetsprojekt som exempelvis ’’hållbara vattenresurser’’ där Lindex 

också var en utav de  organisationer som grundat projektet. Vidare under 2018 väljer man att 

återinföra GRI-indikatorn ‘’vattenuttag genom källor’’ och därmed redovisar på liknande sätt 

som tidigare år då man använt miljöindikatorn ‘’vattenuttag genom källor’’ genom bland annat 

tabell visar indirekt vattenkonsumtionen i jämförelse med tidigare år.  

4.3.5 Redovisning av koden utsläpp Lindex 2015-2018  

Lindex redovisar från 2015 till 2018 tre likadana miljöindikatorer under koden utsläpp som alla 

utgår från GRI riktlinjer, indikatorn ‘’Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)’’ redovisas på 

samma sätt mellan 2015 och 2018 genom tabeller som i procent visar förändringen i utsläpp 

jämfört med tidigare år. Indikatoren ‘’Indirekta utsläpp av växthusgaser från energianvändning 

(Scope 2)’’ redovisas även den på likartat sätt mellan 2015 och 2018 genom beskrivning i text 

som visar hur klimatförändringarna berör oss alla och illustrering i tabell kring utvecklingen av 

utsläpp från indirekta växthusgaser så som uppvärmning och elasticitet. Till sista redovisas även 

‘’övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)’’ genom tabeller som visar på 

förändring i utsläpp från både intern och extern logistik, affärsresor, fordon, och avfall.  

4.3.6 Redovisning av koden utsläpp av avloppsvatten och avfall Lindex 

2015-2018 

Lindex redovisar två GRI-indikatorer under 2015 och 2016 ‘’Avfallets totala vikt efter typ och 

avfallssortering’’ och ‘’Total antal och volym av betydande spill’’, samt en egenutformad 

indikator under 2017 ‘’andelen affären med återvinningssystem’’ och 2018. Det indikator man 

redovisar under 2015 är avfallets totala vikt efter typ och avfallssortering och totalt antal och 

volym av betydande spill. Man börjar och redovisa dessa indikatorer genom att beskriva att 

avfallet som genereras av Lindex verksamhet är främst förpackningsavfall, såsom papp och plast. 

Målet är att återvinna 100 procent av avfallet i den egna verksamheten och för att nå målen 

behöver man arbeta för en enkel sortering av alla fraktioner. Man har även en tabell som visar 

hur avfallet är fördelat på de olika material som går att återvinna. Under 2016 så redovisar man 

samma som 2015 med samma tabell. Man skriver även att 2015 initierade Lindex ett projekt för 

att minska antalet av plastpåsar som används för påfyllning i butiker, efter förfrågningar från 

butiksanställda som ville att mindre plast skulle hanteras.  

 

Genom införandet av riktlinjer för Lindex inköpsavdelning, där köparen måste göra ett aktivt val 

för att ha påfyllning produkter täckta i plastpåsar, började betydande minskningar uppnås från 

början. 2015 genomfördes projektet i barnens klädavdelning och resulterade i en minskning på 

62 procent av plastpåsar. Under 2016 genomförde man projektet i kvinnokläder och kommer att 

fortsätta arbeta i samma riktning under 2017. Man skriver även målet är att endast 30 procent av 

deras produkter som ska levereras ska vara täckta i plast senast 2020. Under 2015 och 2016 

inträffade även inga miljöolyckor eller överträdelser relaterade till miljöaspekter som är kopplat 
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till den andra indikatorn. Under 2017 skriver Lindex att man började kartlägga butiker och 

återvinningssystem som finns på plats och det är därför man redovisar en annan indikator som är 

egen indikator och som är andelen affärer med återvinningssystem. Under 2018 då 

hållbarhetsrapporten är inkluderad i Stockmann Group väljer man att redovisa en annan 

indikator, Avfall efter typ och deponerings metod. Man redovisar även här i form av tabell som 

visar uppdelningen av avfallet efter typ. 

4.3.7 Redovisning av koden regeluppfyllnad (Miljö) Lindex 2015-2018 

Från 2015 till 2017 så har Lindex redovisat samma indikator under dessa år och denna indikator 

är överträdelse av miljölagstiftningen. Under alla år skriver Lindex att man inte fått några böter 

eller straffpåföljd. Under 2018 då Lindex hållbarhetsrapport är inkluderad i deras moderföretag 

Stockman Group väljer företaget att inte redovisa någon indikator detta år. 

4.3.8 Redovisning av koden leverantörsuppföljning (Miljö) Lindex 2015-

2018 

Under 2015 och 2016 så har Lindex tre samma indikator och man kommenterat detta genom att 

säga att enligt deras upphandlingsmetoder behöver alla fabriker att uppfylla Lindex startkrav och 

förbinda sig till BSCI uppförandekod och kontinuerlig förbättring, innan man påbörjar ett 

samarbete. Dessa inkluderar krav på arbetskraft praxis, mänskliga rättigheter och miljöåtgärder. 

De inköpskontor granskar driftsmodeller och kvalitet nivåer för varje fabrik som de använder 

innan de ingår i ett kontrakt och startar produktion. Man skriver även att Ingen specifik analys av 

mänskliga rättigheter pågår för närvarande, men att man undersöker möjligheten att bli bättre 

att integrera mänskliga rättigheter och barns rättigheter i våra bedömningar. Under 2017 så väljer 

Lindex att redovisa 1 indikator och skriver i sin hållbarhetsrapport att man utför 

företagsbesiktning på deras produktionsländer varje år innan man går in i ett nytt 

produktionsland. Man skriver också att det är ett utmanande område men att man arbetar aktivt 

för att se till att produktionen överensstämmer med deras policyer och krav, genom en kod för 

beteende samt självbedömning och fabrik revisioner. Man skriver även att i Kina arbetar Lindex 

också nära med Institutet för offentlig och miljö affärer (IPE) för att övervaka leverantörernas 

miljö status och säkerställa deras lagliga efterlevnad. Under 2018 då Lindex hållbarhetsrapport är 

inkluderad i deras moderföretag Stockman Group väljer företaget att inte redovisa någon 

indikator detta år. 

4.3.9 Redovisning av koden biologisk mångfald Lindex 2015-2018 

Resultatet visar att Lindex inte redovisar någon indikation relaterat till biologisk mångfald. 
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4.4 Gina Tricot Försäljnings AB  

Gina Tricot är ett svenskt klädföretag som grundades år 1997 med huvudkontor i Borås. 

Företaget erbjuder kvinnor ett feminint mode och är etablerad i över 30 länder med 12 Fysiska 

butiker i Sverige. Totalt har Gina Tricot cirka 180 butiker runt om i Sverige, Danmark, Norge, 

Finland och Tyskland. Gina Tricot har även en bred e-handel i hela Europa. Företaget har cirka 

1900 medarbetare och ungefär 98 procent av dessa medarbetare är tjejer (Ginatricot, u.å). 

4.4.1 Presentation av redovisning utifrån GRI:s åtta miljöindikatorer för 

Gina Tricot 2015-2018 

Gina Tricot väljer man att öka antalet sidor på hållbarhetsrapporten från 40 sidor under 2015 till 

61 under 2018. Under 2015 redovisade man 5 indikatorer och under 2018 redovisade man 4 

indikatorer under kategorin miljö. Även om man ökade antalet sidor med åren så ökade inte 

antalet redovisade indikatorer. Vidare under 2015 väljer Gina Tricot att följa GRI G4 medan från 

2016 och framåt följs riktlinjer för de nya GRI standards. 

 
 

Hållbarhetslagen ikraftträdande 

                                                                                                                           ↓ 

 
 ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 

KOD 1: 

Material 

1. (Egen indikator) 

Lista över hållbara 

material.  % total antal 
producerade plagg som är i 

hållbara material.  

1.  (Egen indikator) 

Lista över hållbara 

material. % total antal 
producerade plagg som är 

i hållbara material. S.9 

 
(Samma indikator som 

tidigare år) 

1. (Egen indikator) 

Lista över hållbara 

material. % total antal 
producerade plagg som 

är i hållbara material S.6 

 
(Samma indikator som 

tidigare år) 

1. (Egen indikator) 

Lista över hållbara 

material.  % total antal 
producerade plagg som är 

i hållbara material. S.24 

 
(Samma indikator som 

tidigare år) 

KOD 2: Energi 1.G4-EN3 

Energianvändning i den 

egna organisationen. S.36 
 

 

1. GRI 302-1 

.Energianvändning i den 

egna organisationen. S.43 
 

(Samma indikator som 

tidigare år) 

1. GRI 302-1 

Energianvändning i den 

egna organisationen. 
S.47. 

 

(Samma indikator som 

tidigare år) 

1.GRI 302-1 

Energianvändning  i den 

egna organisationen.S.35 
 

(Samma indikator som 

tidigare år) 

KOD 3: Vatten Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

 Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

 Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

KOD 4: 1. G4-EN16  

Total indirekt utsläpp av 

växthusgaser(scope 2) S.36 
 

2. G4-EN17 

1. GRI 305-2 

Total indirekt utsläpp av 

växthusgaser(scope2. 
S.43 

 

1. GRI 305-2 

Total indirekt utsläpp av 

växthusgaser(scope2. 
S.47. 

 

1.GRI 305-2 

Total indirekt utsläpp av 

växthusgaser(scope2. 
S.35 
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Utsläpp Övriga relevanta indirekta 

utsläpp av 

växthusgaser(scope 3)* 

S.36 

2. GRI 305-3 

Övriga relevanta 

indirekta utsläpp av 

växthusgaser(scope 
3)S.43 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

2. GRI 305-3 

Övriga relevanta 

indirekta utsläpp av 

växthusgaser(scope 
3)S.47. 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

2. GRI 305-3 

Övriga relevanta indirekta 

utsläpp av 

växthusgaser(scope 
3)S.34-35 

 

(Samma indikatorer 

som tidigare år) 

KOD 5: 

Utsläpp av 

avloppsvatten 

& avfall 

 Redovisas ej i   

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

KOD 6: 

Regeluppfyllna

d (miljö) 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

KOD 7: 

Leverantörsup

pföljning 

1. G4-EN33 

Betydande faktisk och 

potentiell negativ 

miljöpåverkan i 
leverantörsledet och 

åtgärder som vidtagits * 

S.12,14 

1. GRI 308-2 

Negativ miljöpåverkan i 

leverantörsledet och 

åtgärder som vidtagits. 
S.20-21 

 Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

 

 Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Kod 8:  

Biologisk 

mångfald 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Redovisas ej i  

Gina Tricots 

hållbarhetsrapport. 

Tabell 3: Presentation av redovisning utifrån GRI innehållsindex åtta miljöindikatorer för Gina Tricot 2015-2018 

(Egen avbildning) Källa: Gina Tricots hållbarhetsrapporter (Ginatricot, uå). 

4.4.2 Redovisning av koden material Gina Tricot 2015-2018 

Under 2015-2018 så väljer Gina Tricot att redovisa samma indikator som är en egen indikator 

och i form av en lista på hållbara material samt andelen av producerade plagg i % som är 

hållbara. Man beskriver hur man jobbar med hållbarhet och att man samarbetar med olika 

organisationer.  I hållbarhetsrapporten skriver H&M: 

”Vi försöker hela tiden öka andelen hållbara material, men helt klart är att materialåtervinning är 

oerhört viktigt. Vi vill verkligen uppmana våra kunder att lämna sina uttjänta plagg till oss, så vi 

kan sortera och återvinna dem. Eller till en välgörenhetsorganisation du gillar. Viktigast av allt är 

att plaggen kommer tillbaka in i kretsloppet och inte eldas upp eller slängs på tippen. I takt med 

att återvinningssystemen byggs upp kommer vi också anpassa vår designprocess, till exempel 
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genom att styra materialkompositionerna till de som är enklast att återvinna.”  (Gina Tricot 2015, 

S.7) Under 2015 så gjordes 20% av deras produkter i hållbara material. Under 2018 så var 47% 

av Gina Tricots produkter tillverkade från hållbart material. 

4.4.3 Redovisning av koden energi Gina Tricot 2015-2018 

Under 2015-2018 så väljer Gina tricot att redovisa 1 indikator som är densamma för alla åren. 

Man redovisar energianvändning i den egna organisationen i form av tabell där de visar hur stor 

del av energiförbrukningen som kommer från el, fjärrvärme och fjärrkyla  

Under 2017 så väljer man att dela upp energiförbrukningen i de olika länder man har butiker i 

och lager. Man har även listat vilka åtgärder man har gjort för att förbättra sig. Exempelvis så har 

man sänkt kostnader, temperaturen och co2 utsläpp genom att byta till LED lampor. 

4.4.4 Redovisning av koden vatten Gina Tricot 2015-2018  

Resultatet visar att Gina Tricot inte redovisar någon indikation relaterat till vatten. 

4.4.5 Redovisning av koden utsläpp Gina Tricot 2015-2018 

I tabellen så redovisar Gina Tricot två indikatorer under 2016 - 2018. Det man väljer att redovisa 

är total indirekt samt övriga relevanta utsläpp av växthusgaser. Man väljer att redovisa det i 

forma av diagram som visar fördelningen av CO₂e utsläpp på de olika delarna samt fördelningen 

på transport.  

4.4.6 Redovisning av koden utsläpp av avloppsvatten och avfall Gina Tricot 

2015-2018  

Resultatet visar att Gina Tricot inte redovisar någon indikation relaterat till avloppsvatten och 

avfall 

4.4.7 Redovisning av koden regeluppfyllnad (Miljö) Gina Tricot 2015-2018 

Resultatet visar att Gina Tricot inte redovisar någon indikation relaterat till regeluppfyllnad.  

4.4.8 Redovisning av koden leverantörsuppföljning (Miljö) Gina Tricot 2015-2018 

Gina Tricot redovisar 1 indikator under 2015-2016 och inga indikatorer under 2017-2018. Under 

de år man redovisar så skriver man om den negativa miljöpåverkan och vilka åtgärder som har 

tagits. Under 2015 skriver Gina Tricot att det finns en rad viktiga miljöaspekter i deras 

leverantörsled hela vägen från råvaruproduktionen till fabrikerna som syr plaggen. De åtgärder 

som vidtas från Gina Tricot under 2015 är såväl en bedömning av nya leverantörer som en 

fortlöpande bedömning av befintliga. Dels så ingår det till en viss del miljökrav i de BSCI-audits 

som författarna låter genomföra. Dels är det med på de checklistor som författarna använder vid 

egna uppföljningar.  
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En specifik väsentlig negativ miljöpåverkan i leverantörsledet är vattenanvändning. Därför är de 

medlemmar i STWI och bedriver i samarbete med andra i textilbranschen specifika vattenprojekt 

i de länder de köper varor från. Under 2016 skriver man att sedan man tog över de egna logistik- 

och lagerverksamhet 2014 så fick de mycket bättre insyn i processerna och kunde börja styra 

viktiga faktorer på ett annat sätt. Man har uppnått positiva effekter, såsom ökad servicegrad, 

effektivare logistik och mindre miljöpåverkan. Man har även samlat utskeppning från Asien till 

färre hamnar och därmed fått en effektivare logistik med högre fyllnadsgrad.  

4.4.9 Redovisning av koden biologisk mångfald Gina Tricot 2015-2018 

Resultatet visar att Gina Tricot inte redovisar någon indikation relaterat till biologisk mångfald. 
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 5. Analys 

_____________________________________________________________ 

I studiens femte kapitel kommer en analys av studiens resultat, i förhållande till den referensram 

som presenterats tidigare. Analysen bygger på tänkbara anledningar till att redovisningen av 

miljöindikatorer liknar samt skiljer sig mellan de olika företagen och hur företagen väljer att 

redovisa dessa indikatorer i deras hållbarhetsrapporter.  

______________________________________________________________ 

5.1 Redovisning av koden material  

Moneva, et al. (2006) resonerar om att GRI-indikatorer väljs partiskt för att kunna användas till 

företagets fördel i hållbarhetsrapporten. Studiegruppen har utifrån GRI:s innehållsindex i H&M, 

Lindex och Gina Tricots hållbarhetsrapporter identifierat att redovisning av koden material har 

spår av just det. Mönster som tyder på mimetisk isomorfism i redovisning av koden material 

identifierades först under 2017 då Lindex börjar redovisa koden. Tidigare under 2015 och 2016 

redovisades det inga indikatorer istället hänvisade man genom GRI-innehållsindex i 

hållbarhetsrapporten till moderbolagets hemsida. Likheten utgår ifrån att H&M efter 

uppdateringen av GRI:s riktlinjer 2016 redovisar koden material i perioden mellan 2016-2018 

genom GRI-indikator (GRI 301-2) som Lindex väljer att redovisa först under räkenskapsåret 

2017. Vilket med andra ord kan tyda på illustration av härmning i redovisning då H&M var det 

första företaget att redan 2016 redovisa koden material. Mimetisk isomorfism visar enligt 

DiMaggio & Powell (1983) på att organisationer som befinner sig i en osäker miljö, exempelvis i 

samband med hållbarhetslagens ikraftträdande tenderar att efterlikna framgångsrika företag i 

samma bransch, vilket studiegruppen också identifierat genom redovisning av koden material i 

H&M och Lindex hållbarhetsrapporter.  

 

Avvikelser från mönster som tyder på mimetisk isomorfism har författarna identifierat genom att 

Gina Tricot inte utgår från några GRI-indikator under hela redovisningsperioden mellan 2015-

2018, istället redovisas koden material genom en enda egenutformad indikator. Samtidigt som 

Lindex under 2017 väljer att redovisa två egna indikatorer, och året efter en enda GRI-indikator 

(GRI 301-3) som det andra två företagen inte redovisat någon gång tidigare. Till skillnad från 

Lindex och Gina, redovisar H&M under 2015 på ett mycket mer utförligare sätt genom två GRI-

indikatorer (G4-EN1) och (G4-EN2) och tre egenutformade indikatorer, vidare mellan perioden 

2016-2018 kunde studiegruppen heller inte identifiera mönster som tyder på mimetisk 

isomorfism då H&M fortfarande redovisar koden material genom GRI-indikator (GRI-301-1) 

samt två egenutformade indikatorer.  

 

Förklaring till att Lindexs och Gina Tricots redovisning av koden material saknar både GRI och 

egenutformade indikatorer under flera räkenskapsår jämfört med H&M som under alla 
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räkenskapsår redovisar olika typer av indikatorer kan hittas i det Bewley och Li (2015) menar 

om att företag har en tendens att framhäva endast delar av sitt hållbarhetsengagemang för att på 

så vis skapa positiv PR. Vilket med andra ord är extremt tydligt inom klädbranschen där 

hållbarhetsrapporter för det mesta handlar om hållbara initiativ och vilka framsteg företaget gjort 

under året. Vidare spelar även storleken på företaget en avgörande roll menar Cook (1989) då 

större företag likt H&M är i större utsträckning ute efter att jämna ut informationsasymmetri 

utifrån storleksskillnaden. Patten (2002) har samma uppfattning men anser ytterligare att de 

större företagens sätt att arbeta är mer exponerat mot allmänheten, vilket utvecklar bredare krav 

för att uppnå legitimitet. Samtidigt har större företag fler intressenter som kräver information, 

vilket enligt forskarna också är en av förklaringarna till att de större företagen redovisar genom 

mer omfattande hållbarhetsrapporter.  

5.2 Redovisning av koden energi 

Mönster som tyder på mimetisk isomorfism i redovisning av koden energi identifierade redan 

2015 då samtliga företag redovisar koden material genom GRI:indikator (G4-EN3). Efter 

uppdateringen av GRI-riktlinjer 2016 utvecklades det över tiden en ny likhet i form av GRI 

indikator (GRI-302–1) som Gina Tricot och H&M väljer att redovisa mellan 2016-2018, medan 

Lindex först i hållbarhetsrapporten för 2018 redovisar samma indikator. Vidare är H&M det enda 

företag som redovisar GRI-indikator (GRI-302–4) under 2016, som sedan Lindex härmar året 

efter genom redovisning av samma indikator.  

 

Studiegruppen kunde även identifiera redovisning som avviker från att tyda på mimetisk 

isomorfism i redovisning av koden energi under 2015 eftersom H&M är ensamma om att 

redovisa två GRI-indikatorer (G4-EN4) och (G4-EN5). Vidare under 2016 utvecklas det en ny 

GRI-indikatorer (GRI-302–3) som återigen H&M är ensamma att redovisa fram till 2018. Något 

som också är anmärkningsvärt är att Lindex under hela studiens gång inte väljer att redovisa 

enligt de uppdaterade GRI-riktlinjerna från och med 2016, som annars H&M och Gina Tricot 

gör. Det är först 2017 som Lindex redovisar enligt den uppdaterade versionen av GRI. Vidare 

under 2018 redovisar Lindex GRI-indikator (GRI 302-2) som inget utav det andra företagen 

tidigare redovisat. Utöver att Lindex och Gina Tricot redovisar mindre antal indikatorer än H&M 

genom att framhäva delar av hållbarhetsarbetet av koden energi, menar Adams & McNicholas 

(2007) på att ett av tillvägagångssätten för redovisning i hållbarhetsrapporten är att företag 

härmar andra företag som anses vara dominerande inom samma bransch för att på så sätt kunna 

rapportera om aspekter som av majoriteten ses som mest relevanta. Vilket även kan vara fallet i 

denna studie då H&M jämfört med Gina Tricot och Lindex är det ledande företaget inom 

klädbranschen. Li, Zhao, Shi & Li (2014) förstärker ett sådant resonemang då de menar på att de 

miljömässiga och sociala problem som existerar inom klädbranschen har resulterat i att 

legitimitet blivit ett av det allra viktigaste målen med hållbarhetsredovisning. Med andra ord 

spelar det mindre roll vilket tillvägagångssätt man väljer vid redovisning, det centrala är att vinna 

legitimitet genom hållbarhetsrapporten. 
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5.3 Redovisning av koden vatten  

Mönster av likheter i redovisning av koden vatten har analyserats utifrån den nyinstitutionella 

teorin som bland annat förklarar hur företag på grund av tvingande isomorfism tenderar att 

uppföra sig på ett likartat sätt vid formella påtryckningar som exempelvis ny lagstiftning 

(DiMaggio & Powell, 1983). Vilket studiegruppen också sett spår av i empirin både innan och 

efter hållbarhetslagens ikraftträdande 2016, där 2017 räknas som första räkenskapsåret med 

lagen i kraft. H&M har i sin redovisning av koden vatten under 2015 utgått från GRI-indikator 

(G4-EN8) och perioden mellan 2016-2018 genom GRI-indikator (GRI-303–1). Samtidigt som 

Lindex under 2015 och 2016 också redovisar GRI indikator (G4-EN8), dock för GRI-indikator 

(GRI-303–1) dröjer det ända till 2018 innan den redovisas i Lindex hållbarhetsrapport vilket 

med andra ord illustrerar att lagens krav att hållbarhetsredovisa har lett till att 

hållbarhetsrapporter under koden vatten över tiden utvecklats till att utformas på ett likartat sätt.  

 

Studiegruppen kunde även identifiera redovisning som avviker från att tyda på någon form av 

isomorfism eftersom Gina Tricot sticker ut i redovisning av koden vatten då man i perioden 

mellan 2015-2018 inte redovisar några indikatorer alls. Till skillnad från H&M som redovisar 

flera GRI-indikatorer som övriga två företag aldrig använt, exempelvis är (G4-EN9) och (G4-

EN10) två GRI-indikatorer som endast H&M redovisar under 2015, vidare innehåller perioden 

mellan 2016-2017 GRI-indikatorer (GRI-303–2) och (GRI-303–3) medan det under 

räkenskapsåret 2018 redovisas en enda GRI-indikator (GRI-303–4). Vilket är några utav det 

indikatorer som sticker ut i empirin under koden vatten eftersom som tidigare nämnts är endast 

H&M som redovisar dessa i sin hållbarhetsrapport. Lindex redovisning avviker också från 

isomorfism under 2017 då koden vatten redovisas genom en egenutformad indikator som inget 

utav företagen tidigare använt.  

 

Anledningen till att Lindex under 2017 väljer att redovisa en egenutformad indikator medan alla 

resterande indikatorer i övrigt utgick ifrån GRI:s riktlinjer kan förmodligen vara det att år 2017 

var det första räkenskapsåret efter införandet av hållbarhetslagen. Till skillnad från H&M och 

Lindex väljer Gina Tricot som tidigare nämnt att inte redovisa några indikatorer alls. En möjlig 

förklaring kan hittas i det Dowling och Pfeffer (1975) resonerar kring att börsnoterade företag, 

som exempelvis i denna studie H&M och Lindex, har större behov av att framstå legitima, till 

skillnad från företag som inte är noterade på börsen, i detta fall Gina Tricot. Vilket även går i 

linje med det Hackston och Milne (1996) diskuterar kring att större företagen arbetar med fler 

aktiviteter och på så vis också har en större miljöpåverkan och behov av att framstå som 

legitima. 

5.4 Redovisning av koden utsläpp 

Tidigare studier kring hållbarhetsredovisning har demonstrerat att det råder en osäkerhet bland 

företagen kring hur upprättande av rapporten ska se ut och vilka krav som efterfrågas, vilket har 
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resulterat i att företag härmar varandras redovisningspraxis (Adams & McNicholas, 2007; 

Adams, 2002). Denna typ av osäkerhet som resulterar i att företag organiserar sig på liknande 

sätt kallas för mimetisk isomorfism (Frostenson, 2015). Vilket studiegruppen har lyckats 

identifiera via koden utsläpp då redovisningen av koden har illustrerat ett mönster av likheter. 

Under koden utsläpp var redovisningen från alla berörda företag i studien utformad på liknande 

sätt genom framställning av tabeller och cirkeldiagram som efter varsitt område i företaget 

illustrerar utsläpp i ton genom vardera GRI-indikator.  

 

Mönster som tyder på mimetisk isomorfism i redovisning fanns redan 2015 då både H&M och 

Lindex redovisar sitt hållbarhetsarbete genom identiska GRI-indikatorer (G4 - EN15),  

(G4 - EN16) och (G4 - EN17), Lindex fortsätter sedan under 2016 att redovisa samma 

indikatorer som året innan, medan Gina Tricot under 2015 endast redovisar två utav ovan tre 

nämnda indikatorer, det vill säga GRI-indikatorer (G4 - EN16) och (G4 - EN17). Under 2016 

identifierades ytterligare mönster som tyder på isomorfism genom att Gina Tricot redovisar två 

likadana GRI-indikatorer, (GRI 305–2) och (GRI 305-3) som också H&M redovisar. Lindex 

härmar sedan i sin redovisning både H&M och Gina Tricot under 2017 och 2018 eftersom dessa 

två företag redan under 2016 varit först med att redovisa koder (GRI 305–2) och (GRI 305-3).  

 

Vidare härmar Lindex återigen H&M genom (GRI 305–1) som man väljer att redovisa under 

både 2017 och 2018. När företag inom samma bransch på detta sätt försöker efterlikna varandras 

redovisningspraxis medför det en homogenitet i hållbarhetsredovisningen som visar på spår av 

den nyinstitutionella teorin (Adams & McNicholas, 2007; Nygaard & Bengtsson, 2002). 

Studiegruppen kunde även identifiera redovisning som avviker från att tyda på mimetisk 

isomorfism mellan Lindex och H&M, då det att sistnämnda företaget redovisar mellan 2016 och 

2018 fem olika GRI-indikatorer, varav tre indikatorerna under 2015, 2017 och 2018 är det 

Lindex också redovisat samt två nya (GRI 305-4) och (GRI 305-5) som varken Lindex eller 

Gina Tricot använt i sin redovisning. Till skillnad från Gina Tricot redovisar Lindex under 2017-

2018 utöver (GRI 305-2) och (GRI 305-3) även (GRI 305-1). 

5.5 Redovisning av koden utsläpp av avloppsvatten & avfall  

Studiegruppen har identifierat mönster som tyder på mimetisk isomorfism i H&M och Lindexs 

hållbarhetsrapporter. Eftersom Lindex under 2017 använder en egenutformade indikator 

‘’Andelen affärer med Återvinningssystem’’ som är snarlika den H&M har redovisar mellan 

2016-2018, ‘’Återvinningssystem i butiker’’ där båda företagen redovisar sitt engagemang kring 

att samla in, återvinna och återanvända material.  

 

Studiegruppen kunde även identifiera redovisning som avviker från att tyda på mimetisk 

isomorfism i koden utsläpp till vatten & avfall. Exempelvis redovisar Gina Tricot inga koder, 

samtidigt som studiegruppen heller inte kunde identifiera några som helst likheter mellan Lindex 

och H&M hållbarhetsrapporter förutom de redan nämnda indikatorerna ‘’Återvinningssystem i 
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butiker’’ och ‘’Andelen affärer med Återvinningssystem’’. En intressant upptäck av likheter är 

dock att Lindex under hela den undersökta perioden utgår i sin redovisning av koden utsläpp till 

vatten & avfall från GRI:s riktlinjer förutom 2017 då en egenutformad indikator redovisas. En 

möjlig orsak kan som tidigare nämnts vara att år 2017 är det första räkenskapsåret efter 

införandet av hållbarhetslagen vilket kan ha orsakat osäkerhet precis som den ny-institutionella 

teorin förklarat vid ny lagstiftning (Frostenson, 2015) och resulterat i att Lindex året 2017 

redovisar koden utsläpp till vatten & avfall genom egenutformad indikator som är lik H&M:s.  

 

Förklaring till att Lindex väljer att redovisa på sådant sätt som under 2017 och att Gina Tricot 

inte alls behandlar koden utsläpp till vatten & avfall kan hittas i tidigare forskning som visar att 

företag som redovisar sitt hållbarhetsansvar i hållbarhetsrapporten står inför en risk att selektivt 

välja att endast framhäva positiv information medan de negativa snedvrids eller döljs 

(Clatworthy & Jones, 2003). Dumay, Frost och Beck (2015) delar samma uppfattning och 

diskuterar vidare att företag har svårigheter i att välja vilka aspekter som är väsentliga att 

redovisas samtidigt som man drar fördelar av friheten till att välja vilka delar av 

hållbarhetsrapporten som ska redovisas, som i sin tur bidrar till avsaknad av trovärdighet till 

hållbarhetsrapporter. Wilson (2013) har undersökt fler olika företags hållbarhetsrapporter och 

funnit tydliga indikationer kring att negativ information antingen saknas eller är bristfällig, han 

anser att skönmålning som existerar i hållbarhetsrapporter inte är någonting positivt då företag 

försöker framstå som mer ansvarstagande i miljö och samhällsfrågor än vad de egentligen är.  

5.6 Redovisning av koden regeluppfyllnad (miljö)  

Mönster som tyder på mimetisk isomorfism i koden regeluppfyllnad (miljö) har identifierats 

endast genom Lindex och HM:s redovisning. Detta genom Lindex GRI-indikator ‘’överträdelse 

av miljölagstiftning’’ som redovisats både 2015 och 2016 genom den äldre upplagan av GRI:s 

riktlinjer (G4-EN29) och 2017 genom nyare upplagan av GRI: indikator (GRI 307–1). Likheten 

har närmare bestämt upptäckts genom att H&M först under 2016 börjar att redovisa ‘’ 

överträdelse av miljölagstiftning’’ genom (GRI 307–1) som Lindex redan redovisar 2015 dock 

enligt äldre upplagan av GRI-riktlinjer.  

 

Författarna kunde kan däremot inte se mönster som tyder på mimetisk isomorfism i Gina Tricot 

då de inte redovisar koden regeluppfyllnad (miljö) i hållbarhetsrapporten under 

redovisningsperioden 2015–2018. Vidare redovisar inte Lindex några indikatorer kring koden 

regeluppfyllnad (miljö) under 2018, medan koden heller inte finns med i H&M:s 

hållbarhetsrapport för 2015. Där det inte framgår några indikatorer kring hur företagen lever upp 

till miljölagstiftningen eller på vilket sätt det har skett en överträdelse kan också motiveras 

utefter det Bewley och Li (2015) menar med att företag väljer att endast redovisa delar av sitt 

hållbarhetsarbete för att på så sätt undvika att rapportera om de negativa aspekterna av 

verksamheten i hållbarhetsrapporten. Istället redovisas aktiviteter som är positiva och 
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tillfredsställande utifrån intressenternas perspektiv för att på så sätt kunna vinna en högre 

legitimitet åt sitt företag (Liu & Taylor, 2008).   

5.7 Redovisning av koden leverantörsuppföljning 

Mönster som tyder på mimetisk isomorfism i koden leverantörsuppföljning är att både H&M och 

Lindex under 2015 redovisar en och samma GRI-indikator (G4 - EN32), samtidigt som Gina 

Tricot och Lindex illustrerat ännu en likhet det året genom redovisning av GRI-indikator (G4-

EN33). Vidare till år 2016 identifierades en härmning genom att H&M i perioden mellan 2016–

2018 redovisar GRI-indikator (GRI 308–1) som Lindex först börjar att redovisa 2017. Den 

kanske mest kontroversiella likheten som har upptäckts för koden leverantörsuppföljning är att 

Gina Tricot inte redovisar några indikatorer alls under både 2017 och 2018 i hållbarhetsrapporten 

medan Lindex undviker att redovisa indikatorer först under 2018. Författarna kunde kan däremot 

inte se mönster som tyder på mimetisk isomorfism då H&M är den enda företaget som under 

2015 redovisar en egenutformade indikator. Samt att Lindex är det enda företaget som redovisar 

GRI indikator (G4-EN34) under både 2015 och 2016. Efter det första räkenskapsåret 2017 med 

hållbarhetslagen i funktion har studiegruppen kunnat finna ett mönster av likheter som visar på 

att företag i allt större utsträckning redovisar i mindre omfattning eller inte några indikatorer alls 

som man egentligen hade hoppats på i samband med hållbarhetslagens ikraftträdande. Vilket kan 

motiveras utefter det Deegan (2002) och Clatworthy & Jones, (2003) menar med att mindre 

negativ redovisning döljs eller snedvrids i högsta grad vilket är ett sätt att manipulera den 

intresserade och samtidigt försöka bibehålla sin legitimitet.   

5.8 Redovisning av koden biologisk mångfald 

Studien visar att inget utav företagen redovisar koden biologisk mångfald. Anledningen till detta 

kan troligtvis hittas i det Borglund, Frostenson & Windell (2010) menar med att företag 

prioriterar att redovisa endast de indikatorer som anses vara av betydelse för företaget. Samt att 

vissa koder är svårare än andra att beräkna och redovisa i hållbarhetsrapporten (Grahovar, 2016). 

Vilket med andra ord kan ses som en ursäkt till att företag ska kunna undanhålla negativa data 

som koden redovisar.  
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6. Slutsats 

______________________________________________________________ 

Studiens avslutande kapitel inleds med att författarna presenterar slutsatser som de har funnit 

från studien samt framföra svar på de forskningsfrågor som uppsatsen ämnar att besvara. 

Vidare kommer författarna att undersöka huruvida syftet med studien uppfyllts. Sist avslutas 

kapitlet med reflektion och att ge förslag till framtida forskning. 

_____________________________________________________________ 

 

6.1 Studiens slutsatser och bidrag 

Studiens syfte har som tidigare nämnts varit att tillföra kunskap om huruvida hållbarhetslagens 

ikraftträdande (SFS 2016:947) bidragit till att göra redovisning av GRI:s miljöindikatorer mer 

homogen och komplettera befintlig forskning inom tvingade isomorfism genom att förklara hur 

hållbarhetslagens ikraftträdande påverkat H&M, Lindex och Ginas redovisning av GRI:s 

miljöindikatorer. Samtidigt har studien även sökt att komplettera befintlig forskning inom 

mimetisk isomorfism med syftet att ta reda hur redovisningsnormer kan växa fram inom 

klädbranschen genom att studera mönster av likheter i redovisning av GRI:s miljöindikatorer i 

H&M, Lindex och Gina Tricots hållbarhetsrapporter.  

 

Denna studie har fått ett anmärkningsvärt resultat gällande studiens första forskningsfråga. 

Författarna har genom jämförelse av H&M, Lindex och Gina Tricots redovisning av GRI:s 

miljöindikatorer identifierat att redovisningen skiljer sig mellan företagen samt att det är en stor 

majoritet av samma GRI:s miljöindikatorer som redovisas både innan och efter hållbarhetslagens 

ikraftträdande. Detta betyder att hållbarhetslagens ikraftträdande inte har bidragit till att göra 

redovisning av GRI:s miljöindikatorer mer homogen vilket författarna utifrån empirin funnit 

flera adekvata belägg för.  

 

Den första anledningen är att H&M:s redovisning av GRI-miljöindikatorer ser exakt likadana ut 

både innan och efter hållbarhetslagens ikraftträdande, vilket författarna har identifierat i empirin 

genom jämförelsen av H&M:s redovisning sista året innan och första räkenskapsåret efter 

hållbarhetslagens ikraftträdande. Ytterligare en anledning är att Lindexs redovisning av kod 

utsläpp och regeluppfyllnad ser exakt likadan ut både innan och efter hållbarhetslagens 

ikraftträdande, samtidigt som detta även upptäckts i Gina Tricot redovisning av kod material, 

energi, och utsläpp.  

 

Den tredje anledningen grundar sig i relationen mellan H&M, Lindex och Ginas redovisning av 

GRI:s miljöindikatorer innan och efter hållbarhetslagens ikraftträdande. Trots att författarna 
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identifierat mindre likheter i redovisning av GRI:s miljöindikatorer efter hållbarhetslagens 

ikraftträdande som kan tyda på att redovisningen blivit mer homogen såsom redovisning av kod 

utsläpp och energi, får man dock inte glömma att dessa koder redovisats på samma sätt även 

innan hållbarhetslagens ikraftträdande.  

 

Med utgångspunkt i urvalet att studera H&M, Lindex och Ginas redovisning av GRI:s 

miljöindikatorer har ovan nämnda argument bidragit till att uppfylla en stor del av studiens syfte 

och besvara studiens första forskningsfråga samt dra slutsatsen om att hållbarhetslagens 

ikraftträdande inte har bidragit till att göra redovisningen av GRI:s miljöindikatorer mer 

homogen i H&M Lindex och Gina Tricots hållbarhetsrapporter. Resultatet leder också studien 

till svaret på hur H&M, Lindex och Gina Tricot redovisar GRI:s miljöindikatorer efter lagens 

inträde, studiegruppen har inte identifierat större skillnader i redovisning efter lagens inträde 

eftersom samtliga företag i studien har i princip redovisat samma GRI miljöindikatorer både 

innan och efter hållbarhetslagens ikraftträdande.  

 

Det denna studie bidrar med är komplettering av befintlig forskning inom tvingande isomorfism 

genom hållbarhetslagens ikraftträdande vilket har resulterat i att hållbarhetslagen inte har 

bidragit till att göra redovisning av GRI:s miljöindikatorer mer homogen i H&M, Lindex och 

Gina Tricots hållbarhetsrapporter. Hållbarhetslagens ikraftträdande är en stor förändring för 

redovisningen, H&M, Lindex och Gina Tricot behöver förmodligen flera år till att hinna utveckla 

nya metoder för att mäta hållbart ansvar och ligga i linje med hållbarhetslagens förväntningar. 

Studien bidrar även till djupare diskussion kring hur H&M, Lindex och Gina Tricot redovisar 

GRI: miljöindikatorer efter hållbarhetslagens ikraftträdande. Detta betyder dock inte att studiens 

bidrag gäller för hela klädbranschen, bidraget fungerar i större uträckning som en fingervisning 

på grund av att skevhet i urvalet av företag har bidragit till att studiens resultat inte är 

representativt för hela klädbranschen.  

 

Studiegruppen har även som tidigare nämnt under analysen identifierat möjliga mönster av 

likheter som kan visa på spår av mimetisk isomorfism i redovisning av GRI:s miljöindikatorer. 

Den slutsats som författarna kan dra är att all redovisning av GRI:s miljöindikatorer som kan 

tyda på spår av likheter genom mimetisk isomorfism behöver inte alltid betyda att det är den 

riktiga orsaken bakom likheten. Detta på grund av att mimetisk isomorfism på ett ytligt plan är 

väldigt lätt att identifiera, vilket försvårar för studien att identifiera och fastställa adekvata 

orsaker kring hur redovisningsnormer växer fram via mönster av likheter genom redovisning av 

GRI:s miljöindikatorer. Vidare har skevhet i urvalet av företag också bidragit till att det är 

väldigt svårt att dra slutsatser för hela klädbranschen. Därav är syftet gällande studiens andra 

forskningsfråga inte uppfyllt, konsekvensen av detta är att studien inte lyckats komplettera 

befintlig forskning inom mimetisk isomorfism för att tillföra kunskap om redovisningsnormer 

och dess framväxt inom klädbranschen.  
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6.2 Reflektion och förslag till vidare forskning 

I denna studie har författarna kunnat se att indikatorer som företagen rapporterat generellt sett är  

svåra att överblicka och förstå. Exempelvis har ibland en och samma indikator redovisats på 

olika sidor i rapporten medan det andra gånger redovisas på en enda sida som täcker flera 

indikatorer. Det finns heller inget generellt utformat upplägg som alla företag följer då 

hållbarhetsrapporten är utformad efter hur det på bästa sätt passar företaget, samt att innehållet 

mellan företagen är varierande vilket medför att jämförelsen mellan rapporterna blir utmanande 

att analysera. Genom denna studie har författarna konstaterat att det inte är garanterat att 

företagen härmar varandra som utgångspunkt i deras rapportering. Det kan finnas många andra 

anledningar till varför man rapporterar som man gör och i och med de begränsningar som finns i 

denna studie så är författarna medvetna om de svårigheter som finns med att studera den typen 

av processer som studien behandlar. Efter att författarna genomgått studien väcktes det ett 

intresse över att undersöka nya områden inom hållbarhetsrapporten. Ett förslag till fortsatt 

forskning kan vara att utgå från samma forskningsfråga men med inriktning mot den sociala eller 

ekonomiska aspekten, vilket hade varit intressant att undersöka mönster av mimetisk och 

tvingande isomorfism inom dessa områden. Detta skulle även kunna kompletteras med 

djupgående intervjuer eller enkäter där företagen motiverar sina tillvägagångssätt i att redovisa 

sociala och ekonomiska aspekter i deras hållbarhetsrapporter. 
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