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Abstract 
Sustainability Reporting is a way for companies to describe how they work with social 

responsibility. This responsibility is called Corporate Social Responsibility (CSR) and reflects 

three dimensions; environmental, social, and financial responsibility. When there is an 

increasing trend and awareness of this responsibility in society, stakeholders make higher 

demands on the sustainability reports which is issued by companies. With this requirement, 

companies have asked for guidelines to remain in this type of accounting. The leading 

organization that establishes guidelines for this is the Global Reporting Initiative (GRI), they 

have issued guidelines for four generations, where the latest were published in 2015. These 

guidelines are only a recommendation and not a statutory requirement, which companies can 

choose to use and that the companies can choose the extent to which they wish to use of the 

guidelines. This is one of the reasons why sustainability reports differ, another reason is that 

different industries define sustainability differently. In order to increase transparency into the 

reports, GRI has established a number of content and quality principles that companies should 

consider when developing their sustainability report in accordance with their guidelines. Five 

of these principles have been the basis of our study. 

 

The aim of our study is to generate knowledge about differences that occur in sustainability 

reports. We have done this by comparing how companies is working around the principles for 

content and quality, which GRI establish in the work of the sustainability reports. As well as 

finding differences that may be attributable to different industries defining sustainability 

differently. 

 

We have conducted a qualitative document analysis, in which we examined seven Swedish 

companies listed on the Swedish Stock Exchange, Nasdaq Stockholm. The reports we used 

were issued for the year 2015 and established in accordance with GRI's G4 guidelines. 

 

The results of our study show that there are variations of content as well as quality differences 

in companies' sustainability reports. The variations in content arises naturally, as companies 

have different stakeholders in different industries. The differences that arise in the quality of 

the reports are very much based on the company's choice of language, and that it lacks a 

standardized form of headings and measurement methods. 
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Sammanfattning 
Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att redogöra för hur de arbetar med 

samhällsansvar. Detta ansvar benämns Corporate Social Responsibility (CSR) och speglar tre 

dimensioner, miljömässigt, socialt, och ekonomiskt ansvar. Intressenter ställer allt högre krav 

på företagens hållbarhetsredovisningar, då det finns en ökad trend och en ökad medvetenhet 

kring detta ansvar i samhället. I och med detta krav har företagen i sin tur efterfrågat riktlinjer 

att förhålla sig till i denna typ av redovisning. Den ledande organisationen som upprättar 

riktlinjer kring detta är Global Reporting Initiative (GRI), de har gett ut riktlinjer i fyra 

generationer, där de senaste publicerades 2015. Dessa riktlinjer är inte lagstadgade utan 

endast en rekommendation, som företag kan välja att använda sig av, samt att företag kan 

välja i vilken utsträckning de vill använda sig av riktlinjerna. Detta är ett av skälen till att 

hållbarhetsrapporter skiljer sig åt, ett annat skäl är att olika branscher definierar hållbarhet 

olika. För att öka transparensen och öppenheten i rapporterna har GRI upprättat ett antal 

innehålls- och kvalitetsprinciper som företag ska ta hänsyn till när de framarbetade sin 

hållbarhetsrapport i enlighet med deras riktlinjer. Dessa principer har vi haft som grund till 

vår studie. 

 

Syftet med vår studie är att generera kunskap om skillnader som förekommer i 

hållbarhetsrapporter. Detta har vi gjort genom att jämföra hur företag arbetar kring de 

innehålls- och kvalitetsprinciper som GRI:s upprättar som hjälpmedel i framarbetandet av 

hållbarhetsrapporter. Samt att hitta skillnader som eventuellt kan hänföras till att olika 

branscher definierar hållbarhet olika.  

 

Vi har genomfört en kvalitativ dokumentanalys, där vi granskat sju svenska företag som är 

listade på den svenska börsen Nasdaq Stockholm. De rapporter vi använt är utgivna för år 

2015 och upprättade i enlighet med GRI:s G4 riktlinjer.  

 

Resultatet av vår studie visar att det förekommer variationer av innehåll samt 

kvalitetsskillnader i företagens hållbarhetsredovisningar. Att det varierar i innehåll uppstår av 

naturliga skäl, då företag har olika intressenter i olika branscher. Skillnaderna som 

förekommer i rapporternas kvalitet grundas mycket i företagens val av språk och att det 

brister då det inte finns ett standardiserat formulär av rubriker samt mätmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hållbar utveckling, CSR, GRI, Innehålls- och 

kvalitetsprinciper, Intressenternas delaktighet, Hållbarhetssammanhang, Balans, 

Jämförbarhet, Klarhet 



 

 VI 

Förkortningslista 
 

BCI   Better Cotton Initiative 

CSR   Corporate Social Responsibility 

IAS   International Accounting Standard 

ICA   ICA Gruppen 

ICT   Information and Communication Technology 

EU   Europeiska Unionen 

FN   Förenta Nationerna 

GRI   Global Reporting Initiative 

GRI G4  GRI:s riktlinjer i fjärde generationen 

H&M   Hennes & Mauritz 

TBL   Tripple Bottom Line 

Telia   Telia Sonera 

WCED   United Nations World Commission on Environment and Development 

ÅRL   Årsredovisningslagen (1995:1554) 



 

 VII 

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

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 1 - 
1.2 Problematisering ................................................................................................................ - 2 - 
1.3 Forskningsfrågor ................................................................................................................ - 3 - 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... - 3 - 
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................... - 3 - 
1.6 Studiens relevans ............................................................................................................... - 3 - 
1.7 Disposition ......................................................................................................................... - 4 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 5 - 
2.1 Motiv till ämnesval ............................................................................................................ - 5 - 
2.2 Strategi ............................................................................................................................... - 5 - 

2.2.1 Kvalitativ Metod ............................................................................................................ - 5 - 
2.2.2 Komparativ Design ........................................................................................................ - 5 - 
2.2.3 Deduktiv ansats .............................................................................................................. - 6 - 
2.2.4 Dokumentanalys ............................................................................................................ - 6 - 

2.3 Urval .................................................................................................................................. - 7 - 
2.4 Datainsamling .................................................................................................................... - 8 - 

2.4.1 Primärdata ...................................................................................................................... - 8 - 
2.4.2 Källkritik ........................................................................................................................ - 8 - 

2.5 Reflektion över metodval ................................................................................................... - 8 - 
2.5.1 Fördelar med metodvalet ............................................................................................... - 9 - 
2.5.2 Nackdelar med metodvalet ............................................................................................ - 9 - 
2.5.3 Etiska reflektion ............................................................................................................. - 9 - 

2.6 Reliabilitet och Validitet .................................................................................................. - 10 - 
2.6.1 Autenticitet och Trovärdighet ...................................................................................... - 10 - 

2.7 Studiens genomförande .................................................................................................... - 11 - 
3 Teoretisk Referensram ...................................................................................................... - 12 - 

3.1 Hållbarhetsredovisning .................................................................................................... - 12 - 
3.2 Global Reporting Initiative .............................................................................................. - 12 - 

3.2.1 GRI:s tillämpningsnivåer ............................................................................................. - 13 - 
3.3 GRI:s Huvudkategorier .................................................................................................... - 13 - 

3.3.1 Miljömässig hållbarhet ................................................................................................ - 13 - 
3.3.2 Social hållbarhet .......................................................................................................... - 14 - 

3.4 GRI Redovisningsprinciper.............................................................................................. - 15 - 
3.5 Vår analysmodell ............................................................................................................. - 15 - 

3.5.1 Intressenternas delaktighet........................................................................................... - 15 - 
3.5.2 Hållbarhetssammanhang .............................................................................................. - 16 - 
3.5.3 Balans .......................................................................................................................... - 17 - 
3.5.4 Jämförbarhet ................................................................................................................ - 17 - 
3.5.5 Klarhet ......................................................................................................................... - 18 - 

4 Empiri ............................................................................................................................... - 19 - 
4.1 Atlas Copco ...................................................................................................................... - 19 - 

4.1.1 Hållbarhet enligt Atlas Copco ..................................................................................... - 19 - 
4.1.2 Miljömässig Hållbarhet ............................................................................................... - 19 - 
4.1.3 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 20 - 

4.2 Cloetta .............................................................................................................................. - 21 - 
4.2.1 Hållbarhet enligt Cloetta .............................................................................................. - 21 - 
4.2.2 Miljömässig Hållbarhet ............................................................................................... - 21 - 
4.2.3 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 22 - 

4.3 Holmen ............................................................................................................................. - 23 - 
4.3.1 Hållbarhet enligt Holmen ............................................................................................ - 23 - 
4.3.2 Miljömässig Hållbarhet ............................................................................................... - 24 - 



 

 VIII 

4.3.3 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 24 - 
4.4 Hennes & Mauritz ............................................................................................................ - 26 - 
4.5 Hållbarhet enligt H&M .................................................................................................... - 26 - 

4.5.1 Miljömässig Hållbarhet ............................................................................................... - 26 - 
4.5.2 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 27 - 

4.6 ICA Gruppen .................................................................................................................... - 28 - 
4.6.1 Hållbarhet enligt ICA .................................................................................................. - 28 - 
4.6.2 Miljömässig Hållbarhet ............................................................................................... - 28 - 
4.6.3 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 29 - 

4.7 NCC ................................................................................................................................. - 29 - 
4.7.1 Hållbarhet enligt NCC ................................................................................................. - 30 - 
4.7.2 Miljömässig Hållbarhet ............................................................................................... - 30 - 
4.7.3 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 30 - 

4.8 Telia Sonera ..................................................................................................................... - 32 - 
4.8.1 Hållbarhet enligt Telia ................................................................................................. - 32 - 
4.8.2 Miljömässig hållbarhet ................................................................................................ - 32 - 
4.8.3 Social Hållbarhet ......................................................................................................... - 33 - 

5 Analys ............................................................................................................................... - 35 - 
5.1 Intressenternas delaktighet ............................................................................................... - 35 - 
5.2 Hållbarhetssammanhang .................................................................................................. - 36 - 
5.3 Balans ............................................................................................................................... - 37 - 
5.4 Jämförbarhet .................................................................................................................... - 38 - 
5.5 Klarhet.............................................................................................................................. - 39 - 

6 Slutsats .............................................................................................................................. - 41 - 
6.1 Avslutande diskussion ..................................................................................................... - 41 - 
6.2 Slutsats ............................................................................................................................. - 43 - 
6.3 Förslag till vidare forskning ............................................................................................. - 43 - 

7 Referenslista ..................................................................................................................... - 44 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 IX 

Figurförteckning 
 
Figur 3.1…………………………………………………………………………………….-16- 

Figur 3.2.…………………………………………………………………………………....-17- 

Figur 3.3…………………………………………………………………………………….-17- 

Figur 3.4………………………………………………………………………………….....-18- 

Figur 3.5…………………………………………………………………………………….-18-



1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhetsredovisning har under de senaste decennierna blivit allt mer aktuellt och det är inte 

enbart företagens produkter eller tjänster som intressenterna bedömer (James 2015). 

Begreppet hållbar utveckling lanserades redan 1981 av amerikanen Lester Brown, men några 

år senare fick begreppet en internationell introduktion genom att Förenta Nationernas (FN) 

kommission lanserade rapporten “Vår gemensamma framtid” (United Nations World 

Commission on Environment and Development (WCED) 1987). Här definieras hållbar 

utveckling som “... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Andrews & Granath 

2016, s. 1). Kommissionsrapporten, den så kallade Bruntlandsrapporten poängterar att en 

hållbar social utveckling samt en ekonomisk tillväxt anses vara ogenomförbart om man inte 

följer miljöns egna villkor (WCED 1987). Hållbarhetsbegreppet började växa fram genom ett 

högre medvetande och ett större miljötänk (Crane & Matten 2010). För att bibehålla jordens 

resurser och säkra lika möjligheter för alla, skulle en hållbar utveckling kräva en mer effektiv 

hantering av de mänskliga aktiviteterna (ibid). Som ett resultat av detta, började ett flertal 

organisationer frivilligt under de kommande åren delge information till sina intressenter om 

verksamhetens miljöprestationer (Perez & Sanchez 2009). 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som beskriver organisationers 

ansvarstagande genom ett ekonomiskt, miljömässigt och ett socialt perspektiv (Löhman & 

Steinholtz 2003).  Europeiska Unionen (EU) definierar CSR som ett begrepp vilket innebär 

att företag på frivillig basis, inför sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin verksamhet 

i samspel med intressenter, förutom vad lagen kräver. Genom hållbarhetsredovisningar kan 

företagen ge en beskrivning på hur de genomför sina CSR-arbeten samt vilka resultat de 

uppnått (ibid). Upprättande av en hållbarhetsrapport är något som är kostsamt för företaget i 

både tid och pengar (Siegel & Vitaliano 2007). Trots en högre kostnad och valfriheten att 

upprätta en sådan rapport påpekar ett flertal forskare att implementeringen ökat som ett 

komplement till företagens årsredovisningar (Siegel & Vitaliano 2007; Mahoney, Thorne, 

Cecil & LaGore 2013; Wilmshurst & Frost 2000). 

 

Hållbarhet har blivit en trend och omgivningen har fått allt större kunskap kring behovet 

(James 2015). Detta har lett till att intressenter och konsumenter ställer allt hårdare krav på 

företag och begär därför mer öppenhet och transparens (Fuente, García-Sánchez & Lozano 

2017). I takt med att externa aktörer har lagt ett större tryck på företagen att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete, har även företagen i större utsträckning efterfrågat riktlinjer att förhålla sig 

till (James 2015). Global Reporting Initiative (GRI) är ett internationellt 

standardiseringsorgan som grundades 1997. De har gett ut riktlinjer i fyra generationer som 

hjälpmedel för företag att kommunicera och förstå den verkan företaget har på de kritiska 

hållbarhetsfrågorna (Global reporting 2017). De senaste är fjärde generationens riktlinjer 

(GRI G4) som utgavs 2015 (ibid). Under hösten 2014 kom ett direktiv om ett lagförslag i 

Sverige gällande alla stora företag. Lagförslaget skulle gälla företag av allmänt intresse samt 

moderbolag i stora koncerner, att upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiell 

information. Förslaget skulle träda i kraft räkenskapsåret närmast 31 december 2016 

(Departementsserien 2014). Enligt GRI (2015) ökar antalet företag som vill göra 

verksamheten hållbar. Dels för att det förväntas av dess kunder, leverantörer och övriga 
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intressenter, men också för att skydda miljön och praktisera social rättvisa som på längre sikt 

gynnar företagets lönsamhet. 

 

1.2 Problematisering 

 

Hållbarhetsredovisning och CSR uppstod som en reaktion på det ökade trycket av det sociala 

ansvaret, men definitionen kring begreppets innebörd är otydligt (Joseph 2012). De har varit 

svårt att hitta en gemensam definition av CSR, då olika branscher lägger olika tolkningar i 

vad hållbarhet innebär och hur det ska rapportera kring detta (Isaksson & Steimle 2009). På 

grund av denna definitionstolkning anpassar företag egna definitioner av vad det innebär för 

dem. Detta är viktigt att ha i åtanke när det bedrivs forskning kring företagens 

hållbarhetsarbete (Searcy & Buslovich 2014).  

 

I den finansiella redovisningen gäller God redovisningssed i Sverige enligt 

Årsredovisningslagen (4 kap. 5§ ÅRL). GRI utformar riktlinjer för den icke-finansiella 

informationen, men som är frivilligt för företag att tillämpa i upprättandet av sin 

hållbarhetsrapport (Milne & Gray 2013). Under åren har GRI uppdaterat dessa riktlinjer i 

form av att utöka indikatorer som hjälper företagen att anpassa sin information till 

verksamhetens bransch (Global Reporting 2017). Men trots att riktlinjerna innehåller en 

ordlista med flertalet ord och uttryck samt skall vara i enlighet med EU:s definition av vad 

CSR innebär, ger de ingen exakt tolkning av vad hållbarhet eller hållbar utveckling innebär 

(Moneva, Archel & Correa 2006). Därav hävdar Löhman och Steinholz (2003) att det 

förekommer en mångfald och stor variation i vad som redovisas. Vad företag väljer att 

rapportera eller inte, kan från ett externt perspektiv tolkas som ett strategiskt sätt att försköna 

sina negativa effekter (Joseph 2012; Shnayder, van Rijnsoever & Hekkert 2015). Denna 

anpassning av rapporteringen leder till att de anses som bristfälliga enligt Joseph (2012), samt 

att företagens sätt att kommunicera med en sådan variation gör det svårt att jämföra mellan 

bolag (Leijonhufvud & Melander 2008). Trots att GRI:s principer strävar efter att främja 

tidsmässiga och organisatoriska jämförelser (Moneva, Archel & Correa 2006), leder det till att 

jämförbarheten av företagens icke-finansiella rapporter blir ifrågasatt. Den icke-finansiella 

informationen ses inte lika pålitlig som den finansiella rapporteringen, när intressenter står 

inför val av mer osäkra investeringar (Leijonhufvud & Melander 2008). Är det då praktiskt 

möjligt att jämföra hållbarhetsrapporter när företagen använder sig utav olika indikatorer?  

 

Författarna Bebbington och Larrinaga (2014) påtalar att saknaden av tydliga riktlinjer och 

avgränsningar på vad som innefattar hållbarhetsfrågor, resulterar i stora utmaningar att 

översätta och tillämpa det underlag för beslutsfattande i verksamhetsprocesser. Då det har 

funnits ett utrymme för fri tolkning kan det diskuteras om det gynnar företag till ökad 

legitimitet samt ett större förtroende (Hahn & Lülfs 2014). McKibben (2006) påpekar den 

negativa kritiken kring hållbarhetsredovisningen där rapporterna utformas på ett sådant sätt att 

den rättfärdigar företagets etiska frågor gällande dess verksamhet. Trots att det skett flertalet 

debatter om vad företagens hållbarhetsarbete innebär i praktiken, har forskare försökt 

förtydliga betydelsen av detta arbete (Searcy & Buslovich 2014). Som ett exempel nämner 

McKibben (2006) hur de negativa hälsoeffekterna i tobaksbranschen förskönas. Kan detta ses 

som ett resultat på rapporternas variation i kvalitet och innehåll? 

 

Enligt Isaksson och Steimle (2009) är GRI-baserade hållbarhetsredovisningar inte anpassade 

för alla branscher och går därför inte att generalisera på alla företag. Problematiken kring den 

fria tolkningen har påverkat redovisningen på sådant sätt att den faktiska bilden blivit 
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tillbakasatt av otydligheten i definitionen kring CSR (Hahn & Lülfs 2014). Detta har öppnat 

möjligheter för företagen att försköna sina tendenser och framstå som legitima (Joseph 2012). 

Enligt Mattera, Hilliard, Shapoval och Aigbedo (2016) krävs det mer detaljer och en högre 

specifikation när företag publicerar information, i avsikt att åstadkomma mer övergripande 

information och framförallt större transparens. Moneva, Archel och Correa (2006) håller med 

i att det är en absolut nödvändighet att utarbeta specifika riktlinjer, som bland annat definierar 

gränser för rapporteringen, trots att de anser att detta är en komplex utmaning. 

 

Enligt Joseph (2012) är inte bristen inom hållbarhetsredovisning överraskande, där tidigare 

forskning har visat att det finns ett behov av att vidareutveckla GRI:s riktlinjer (Milne & Gray 

2013). Genom att vidareutveckla och uppdatera GRI:s riktlinjer med att expandera antalet 

indikatorer, kanske inte leder till jämförbarhet och transparens. Det kan finnas ett större behov 

att specificera riktlinjerna utefter verksamhetsområde och bransch. Detta väcker vårt intresse 

för att forska vidare i huruvida rapporterna i nuläget går att jämföra trots olika branscher. Kan 

det finnas ett framtida behov av att specificera i enlighet med bransch, så att de icke-

finansiella rapporterna kan uppnå samma status som den finansiella informationen. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Problemdiskussionen tidigare i 1.2 mynnar ut i följande forskningsfrågor. 

 

1. Är hållbarhetsrapporter jämförbara mellan företag verksamma i olika branscher? 

2. Vilka skillnader förekommer i rapporternas innehåll och kvalitet? 

3. Finns det branscher som är mer lika i sitt utformande av hållbarhetsrapporter? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att generera kunskap om olika företags hållbarhetsredovisningar skiljer 

sig i innehåll- och kvalitet, när samtliga företag redovisar enligt GRI G4. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studiens syfte är avgränsat till sju svenska företag listade på Nasdaq Stockholm, och omfattas 

av Atlas Copco, Cloetta, Holmen, Hennes & Mauritz, ICA Gruppen, NCC och Telia Sonera. 

Vi har även avgränsat syftet till respektive företags integrerade hållbarhetskapitel som ingår 

årsredovisningen för 2015.  

 

1.6 Studiens relevans 

Hållbarhetsrapportering var en frivillig redovisning kring ett företags miljörelaterade, sociala 

och etiska förhållanden samt den ekonomiska utvecklingen tills hållbarhetslagen som träder i 

kraft för räkenskapsåret 2017. Det innebär att företag som omfattas av villkoren enligt lagen 

är pålagda att upprätta en hållbarhetsrapport (6 kap. 10§ ÅRL). Tidigare forskning har visat 

att den icke-finansiella redovisningen har varit bristfällig i sitt utförande, vilket minskat 

trovärdigheten (Leijonhufvud & Melander 2008). Chen, Feldmann och Tang (2015) hävdar i 

sin forskning att det bör finnas en positiv relation mellan den finansiella och icke-finansiella 

redovisningen. När hållbarhetsredovisningen nu skall ingå som en del av intressenternas 

underlag i ett beslutsfattande (IAS 1997), ser vi det som ett mycket relevant område att öka 

medvetandet i skillnader som förekommer för att kunna ta hänsyn till dem.  
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1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis disponeras på följande vis: I kapitel två presenteras 

studiens metod och det tillvägagångssätt vi haft för att besvara studiens frågeställning. Kapitel 

tre redogör för den teoretiska referensramen som ger en översikt över hållbarhetsredovisning, 

GRI:s riktlinjer och den analysmodell som senare kommer ligga till grund för analysen. I 

kapitel fyra omfattas det empiriska materialet som hämtats från studiens utvalda företags 

årsredovisningar 2015. Vidare i kapitel fem presenteras studiens analys där det empiriska 

materialet är kopplat till den teori som återfinns i den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis i kapitel sex följer en diskussion av studien, de slutsatser analysen gav samt 

förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
 

2.1 Motiv till ämnesval 

Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring och hållbarhet är något som har fått ett 

högre fokus i flera sammanhang (James 2015). Vi har under vår studietid på 

civilekonomprogrammet, fått kunskap och inblick i vad detta innebär med ett fokus på 

organisationsnivå. Därav har vi i vår examensuppsats valt att analysera utifrån ett 

intressentperspektiv, för att få en överblick ifrån en annan synvinkel. Det har funnits 

diskussioner kring hur hållbarhetsrapporter är en del av företagens marknadskommunikation 

och i vilken grad de förskönar verkligheten, för att framstå som en hållbar organisation och på 

så sätt uppnå legitimitet (Hahn & Lülfs 2014). Riktlinjerna för hållbarhetsrapporter är inte 

standardiserade och många företag anpassar sin redovisning med rekommendationer av GRI 

(Milne & Gray 2013). Detta har väckt intresse i att jämföra företag som är verksamma i vårt 

närsamhälle och som vi anser oss vara konsument och intressent utav. Tidigare forskning har 

belyst en del kritik kring riktlinjerna (Joseph 2012), vilket anförts till spekulationer hur det 

faktiskt utförs i praxis.  

 

2.2 Strategi 

2.2.1 Kvalitativ Metod 

Johannessen och Tufte (2003) tar upp två ansatser att utföra en studie vilket är kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Författarna menar att skillnaden mellan dessa tekniker inte strider mot 

varandra, utan snarare kompletterar varandra. Patel och Davidson (2003) hävdar att det är 

forskningens frågeställning som avgör om studien kommer att ha en kvalitativ eller en 

kvantitativ ansats. Vid datainsamling enligt en kvalitativ metod fokuserar forskaren på ord 

snarare än på siffror och mätbara resultat (Olsson & Sörensen 2011). Denna metod utgår från 

människors uppfattning av verkligheten, och för att kunna se deras verklighet eftersträvar 

forskaren en nära relation till det objekt hen studerar (ibid). Till skillnad från kvalitativ metod 

har en forskare med kvantitativ ansats en fokusering på mätbarhet, siffor och frekvenser när 

hen analyserar sitt datamaterial. Forskaren får bara de svaren hen frågar efter, vilket är ett 

problem med kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2011).  

 

För bäst kunna besvara våra forskningsfrågor anser vi att det är mest lämpligt att använda en 

kvalitativ metod, eftersom tidigare forskning bekräftar att metoden syftar till att identifiera 

olika särdrag och vidare kunna komma fram till en slutsats (Olsson & Sörensen 2011). Vår 

studie kommer att behandla företags årsredovisningar för att hitta skillnader i deras innehåll 

och kvalitet, där redovisade siffror inte kommer att vara relevanta. Genom att använda en 

kvalitativ metod är vår ambition att erhålla ny information kring skillnaderna i 

hållbarhetsredovisning av de rekommenderade riktlinjerna.  

 

2.2.2 Komparativ Design 

Komparation motsvarar jämförelse och enligt Bryman och Bell (2011) kan en komparativ 

design genomföras med både ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt. Metoden 

används för att jämföra företeelser som på många sätt är liknande varandra, men där 

påföljderna skiljer sig (May 2011). Bryman och Bell (2011) nämner flertalet sätt att designa 
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en studie, där bland annat en longitudinell studie, en fallstudie eller en tvärsnittsdesign skulle 

passa vår typ av forskning. En longitudinell studie kännetecknas av att en studie genomförs 

under en längre tid, och intervjuer genomförs vid mer än ett tillfälle. Då vår uppsatsperiod är 

tidsbegränsad är denna metod inte genomförbar. Fallstudien är inte aktuell då våra 

forskningsfrågor och urval av företag inte går att applicera på denna typ av design, då en 

fallstudie enbart studerar ett fall vid ett tillfälle. Bryman och Bell (2011) beskriver att en 

komparativ studie kan ses som en förlängning av en fallstudie, då den används i samband med 

en kvalitativ ansats. Tvärsnittsdesign kännetecknas att man samlar in data från mer än ett fall 

vid en specifik tidpunkt, samt denna form är användbar för att få information om variationer 

(Johannessen & Tufte 2003). Detta skulle kunna beskriva vår typ av studie då vi använder oss 

av årsredovisningar som är insamlad material från en specifik tidpunkt, men vi har valt att 

jämföra denna information och ser därför vår studie som komparativ.  

 

Det är inte problemfritt med komparativa analyser då designen består av vissa begränsningar 

(Bryman & Bell 2011). En komparativ design har till dels anammats av samhällsvetenskapen, 

men också avvisats då den setts som opraktisk. Komparativ forskning kan få oönskade 

konsekvenser då det kan präglas av forskarens av egna värderingar, ståndpunkter och 

dispositioner (Johannesen & Tufte 2003).  May (2011) påstår att en fördel med komparativ 

design är dess kapacitet att få särskiljande drag i ett eller flera fall att fungera som en 

förutsättning för teoretiska reflektioner om konstaterande resultat.  

 

2.2.3 Deduktiv ansats 

Vid utförandet av en studie fastställer Jacobsen (2002) att forskningsansatsen måste anpassas 

för att på bästa sätt nå upp till studiens syfte. Deduktivt, induktivt eller abduktivt angreppssätt 

är tre olika alternativ att arbeta med att redogöra teori och empiri (Patel & Davidson 2011). 

En studie som har en induktiv ansats anser inte forskarna utgå från en befintlig teori och har 

inga förväntningar verkligheten. Motsatsen blir då deduktiv ansats, där forskningen grundas i 

en teori och har då en förväntan av vad resultatet kommer att visa (May 2011). Bägge dessa 

metoder har för- och nackdelar. Den deduktiva ansatsen kritiserar Jacobsen (2002) då 

forskaren analyserar enbart information som hen ser relevant. Detta påverkar objektiviteten då 

det finns risk att forskaren påverkas av egna åsikter. Med en induktiv ansats förekommer inte 

denna risk då forskaren inte har förväntningar till materialet. Däremot kan det ses naivt att 

forskaren kan förhålla sig till att analysera med ett öppet sinne (ibid). På senare tid har det 

ökat i popularitet att anta en abduktiv ansats, som ses som en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats. Detta är ett angreppssätt som pendlar mellan teori och empiri (Patel & 

Davidson 2003).  

 

Vi anser att vår uppsats kommer att utgå från en deduktiv ansats. Vår studie utgår från GRI:s 

riktlinjer, vilket inte anses som en befintlig teori, men utifrån riktlinjerna har vi framarbetat en 

egen teori som vi förhåller oss till. Det som stödjer att vår studie har en deduktiv ansats är vi 

ställer forskningsfrågorna med en förväntan att det förekommer skillnader, men oklart i vilken 

utsträckning. 

 

2.2.4 Dokumentanalys 

 

När dokument är källan till en analys kan forskaren använda både en kvalitativ och kvantitativ 

ansats. I den kvalitativa analysen innebär det att tolka fakta och söka efter ett bakomliggande 

tema (Bryman & Bell 2011). Författarna beskriver tre olika sätt att tolka dokument i en 
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kvalitativ dokumentanalys; semiotik, hermeneutik och kvalitativ innehållsanalys. Semiotik 

utgår från läran om tecken och innefattar en analys av symboler och former och har ett fokus 

på hur budskap kommuniceras. Hermeneutik berör tolkning och förståelse av texter, då främst 

genom det perspektiv upphovsmannen haft med texten. När flera objekt ska studeras på en 

saklig och objektiv nivå är kvalitativ innehållsanalys passande. Citat och meningar belyses 

och används som ett verktyg till de teman, och förutsatta kategorier som eftersträvas av 

analysen (ibid). 

 

De två förstnämnda metoderna av denna typ av analys anser vi inte är av relevans för vår 

studie, då vår ambition inte är att tolka texten och dess bakomliggande mening. Vår studie 

kommer att ske utifrån en kvalitativ innehållsanalys, där hållbarhetsrapporter kommer att 

granskas, jämföras och leda till en slutsats. Systematisering är en förutsättning för förståelse i 

en kvalitativ innehållsanalys påpekar Johannessen och Tufte (2003), därav så ses denna analys 

som en teknik som eftersträvar att fastställa innehållet i termer av förutsatta kategorier, på ett 

systematiskt och replikerbart sätt (Bryman & Bell 2011). Vidare beskriver författarna att 

forskaren ska genomföra analysen genom att ha ett objektivt angreppssätt av dess dokument 

och texter. Ett objektivt angreppssätt menas att forskaren i ett tidigt skede, ska kategorisera 

samt specificera datamaterialet, för att minimera egna värderingar som kan påverka analysen 

(ibid). Genom GRI:s förutbestämda principer kommer vår ambition vara att uppfylla vad som 

eftersträvas. I samband med varje princip har vi framtagit frågor för att stärka 

replikerbarheten och samtidigt öka förståelsen för hur vi analyserar i hänsyn till varje princip.  

 

2.3 Urval 

Enligt Johannesen och Tufte (2003) är slumpen den avgörande faktorn för skapandet av 

representativa urval. Alla delar som ska vara representerade i  en population måste vara lika 

fördelat i urvalet som det hade varit i populationen. I ett sannolikhetsurval har varje enhet i 

populationen lika chans att komma med i urvalet (Bryman & Bell 2011). Motsatsen till detta 

kallas då för ett icke-sannolikhetsurval. Detta begrepp kan ses som ett samlingsbegrepp för de 

urval som består av handplockade individer av forskaren (ibid). 

 

En av urvalsmetoderna i den sistnämnda kategorin är ändamålsenligt urval (Bryman & Bell 

2011), vilket vår studie har som utgångspunkt. Urvalet väljs vanligtvis ut på ett strategiskt sätt 

där referenser till målet med studien finns i åtanke. Med ändamålsenligt urval är det möjligt 

att strategiskt välja företag som uppfyller de kriterier forskaren sätter upp för att få relevans 

till studien (ibid). För att komma fram till urvalet i denna studie har vi satt upp tre kriterier 

som måste uppfyllas för att företagen ska ingå i urvalet. Företagen skall vara börsnoterat på 

Nasdaq Stockholm, för att hitta företag som ställs inför kravet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Då vi använder oss av GRI:s kvalitets- och innehållsprinciper skulle 

företagen redovisa i enlighet med GRI:s senaste uppdatering GRI G4. Detta krav skulle också 

ge företagen lika förutsättning. Sista kravet motiveras då GRI:s riktlinjer avser att kunna 

anpassas till alla företag, såg vi det intressant att välja företag verksamma i olika branscher. 

 

Med dessa kriterier i åtanke och för att uppnå ett tillförlitligt resultat omfattar studien 

börsnoterade företag, verksamma i olika branscher. Att urvalet består av sju olika branscher 

innebär inte att resultatet är generaliserbart för alla företag. I kvalitativa studier är det viktigt 

att ta hänsyn till att arbetet är resurskrävande vilket resulterar i att studiens urval är avgränsat 

till att enbart innefatta ett företag från respektive bransch och eliminerar därför möjligheten att 

ta branschspecifika slutsatser. Företagen vi valt till vår studie är företag som verkar och 

påverkar i vår närmiljö, och som påverkar det Svenska samhället på ett direkt eller indirekt 
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sätt. Vi har därför valt Atlas Copco, Cloetta, Holmen, Hennes & Mauritz, ICA Gruppen, NCC 

och Telia Sonera. Dessa företag stämmer även överens med de kriterierna vi satt upp för vårt 

urval.  

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata 

Jacobsen (2002) hävdar att kritisk granskning och värdering av källor är av stor betydelse vid 

datainsamling. Det finns två varianter av data som kan användas vid undersökningar, primär- 

och sekundärdata. Den väsentliga skillnaden mellan dem är att primärdata är det datamaterial 

som forskaren själv samlar in direkt från källan, och sekundärdata är datamaterial insamlat av 

andra genom tidigare studier. Primärdata är oberoende av andra källor vilket gör den form av 

källor mera tillförlitliga (ibid). Vårt empiriska material är hämtat från respektive företags 

årsredovisning, där vi utgår från hållbarhetsinformationen som då utgör vår primärdata. 

 

2.4.2 Källkritik 

Vår studie är samhällsvetenskaplig forskning, och enligt Thurén (2005) är meningen med 

källkritik att reflektera kring var kunskapen inhämtats från, för att möjliggöra en uppfattning 

om dess trovärdighet. För att skapa trovärdighet till våra källor har vi använt oss av 

primärdata som anses ha högre tillförlitlighet än sekundärdata (Jacobsen 2002). 

 Vetenskapliga källor har i första hand använts för att stödja trovärdigheten i vår studie. I vissa 

fall förekommer det även icke-vetenskapliga källor, dessa har använts med försiktighet men 

där vi anser att det är den bästa källan för ändamålet. Hemsidor, årsredovisningar och 

riktlinjer är källor av denna typ som förekommer i en större utsträckning. Dessa icke-

vetenskapliga källor har använts med eftertänksamhet och då upphovsmännen av 

årsredovisningarna samt GRI är offentliga organ anser vi dem trovärdiga.  

 

Vi har i vår referenshantering utgått från Högskolan i Borås Harvardguide som återfinns på 

högskolans hemsida. Vi har valt denna guide för att skapa en kontinuitet i vårt sätt att hantera 

källor, samt trovärdighet genom ett välkänt referenshanteringssystem. Vi har valt att bortse 

från denna guide när det kommer till hantering av hänvisning till Årsredovisningslagen, då det 

vi hänvisar till är exakta lagrum. 

 

2.5 Reflektion över metodval 

En kvalitativ dokumentanalys var enligt oss det självklara valet av metod när vi undersökte 

alternativ till studien. Utifrån våra forskningsfrågor skulle ett alternativ vara att jämföra 

nyckelpersoners intervjuer, men uteslöt detta för att undvika den möjliga individens påverkan. 

En intervju med slutna frågor skulle ändå kunna medföra en viss påverkan genom 

respondentens kroppsspråk samt risken för den variationen vi söker hade minskat (Bryman & 

Bell 2011). Vi har även eliminerat bort några av GRI:s kvalitets- och innehållsprinciper när vi 

framarbetat vår analysmodell. Detta var för att de uteblivna principerna skulle kräva intervjuer 

eller mer intern information av företagen. Med största sannolikhet skulle denna information 

inte ge oss den sanna variationen, utan speglas av den mänskliga faktorn (ibid). En annan 

möjlighet skulle vara att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod för att konkret se 

skillnader i antal, men detta är inte av relevans i förhållande till vårt syfte. 
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Vissa delar av vår studie kan ses som en diskursanalys, där det är den skriva texten som 

analyseras, och där det läggs tonvikt på hur saker och ting framställs i fraser, utelämnanden 

och i betoning (Bryman & Bell 2011). Detta är inte vår avsikt med studien men det har varit 

svårt att helt bortse från språket när vi analyserat.  

 

2.5.1 Fördelar med metodvalet 

Materialet forskaren samlar in när hen använder en kvalitativ ansats är ofta detaljerat, och har 

stor förankring i verkligheten. Det är en undersökning inom ett begränsat område, som ofta 

analyseras djupgående (Olsson & Sörensen 2011). Ansatsen tolererar en viss avvikelse och 

motsägelser, vilket ses som en fördel då den sociala verkligheten är oviss i sin natur. Denna 

metod öppnar upp för andra alternativa förklaringar, och beroende på hur forskaren genomför 

sin studie kan det finnas fler än en förklaring till det undersökta fenomenet (Denscombe 

2016). En av flera fördelar med att genomföra studien som en kvalitativ dokumentanalys är att 

det är effektivt och kostnadsbesparande (Bryman & Bell 2011). Dokumenten som utgör vår 

primärdata är lättillgängliga via internet på respektive företags hemsida. 

 

2.5.2 Nackdelar med metodvalet 

Bryman och Bell (2011) belyser att i en kvalitativ analys ska forskaren förhålla sig objektiv 

till det insamlade datamaterialet. Detta är något vi har sett som en utmaning och svårt, därav 

blir det en nackdel med studien. Då resultatet är vår tolkning av vad företagen förmedlar kan 

det finnas en risk för att forskarna undermedvetet har påverkats av egna åsikter. Samtidigt 

kommer varje individ som läser rapporterna ha sin egen tolkning så denna risk är omöjlig att 

frånkomma. En annan nackdel med den kvalitativa ansatsen är att det kan finnas svårigheter 

att replikera vissa undersökningar, samt att transparensen ofta brister (ibid). Detta har vi 

försökt undkomma genom att ta fram frågor till respektive princip i vår analysmodell. Vi har 

även försökt vara så detaljerade som möjligt i 2.7 Studiens genomförande. 

 

Ytterligare en nackdel med en kvalitativ ansats och ett icke-sannolikhetsurval är det inte 

möjligt att dra någon generaliserad slutsats i förhållande till en population (Bryman & Bell 

2011). Vi anser inte att detta utgör någon nackdel i förhållande till vår studie, då detta inte är 

önskvärt eftersom syftet i studien inte bygger på att kunna göra allmänna generaliseringar.  

 

2.5.3 Etiska reflektion 

Författaren May (2011) påpekar att det är av stor betydelse att utveckla, tillämpa och 

diskutera forskningsetik. Samtidigt som respondenterna och företag skall skyddas mot illegal 

användning av forskningsresultaten, är det av betydelse för att ge legitimitet åt den forskning 

som bedrivs. Frivillighet, anonymitet, integritet och konfidentialitet är grundläggande 

principer som måste tas hänsyn till i förhållande till personer och företag som varit involverad 

i forskning (Bryman & Bell 2011). Av dessa principer berör vår studie främst integriteten för 

företagen i urvalet. Vi bortser från de övriga principer då årsredovisningar är offentliga 

handlingar som företagen själva konstruerat. Dessa principer grundar sig i antaganden 

respektive företag tagit ställning till innan de publicerat sina handlingar. 

 

I den genomförda studien har årsredovisningar som ingår i urvalet av företag granskats och 

tolkats av oss. Detta kan ge utrymme för tolkningsfel i vad som företaget skriver samt hur det 

är meningen att informationen ska tolkas. I sin tur kan detta resultera i att de utvalda företagen 

har en annan uppfattning än vad vi har, och får en uppfattning av felbehandling i 
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forskningsresultatet. Ämnet hållbarhet är även ett begrepp som ger utrymme för 

tolkningsskillnader (Joseph 2012), och bara för att ett företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning behöver de inte anses som hållbara (Gray 2006). Detta kan leda till 

etiska dilemman, men vi avser inte att avgöra om ett företag är mer hållbart än ett annat.  

 

2.6 Reliabilitet och Validitet  

Bryman och Bell (2011) beskriver att det förekommer tre kriterier när det handlar om 

forskning inom företagsekonomi, vilket är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Begreppen 

anses som grundläggande i all forskning vare sig det är av kvalitativ eller kvantitativ metod 

(May 2011). Reliabilitet används för att kunna uttrycka sig om hur tillförlitlig en studie är, 

och validitet handlar om hur slutsatserna i studien hänger ihop eller inte (ibid). Begreppet 

replikerbarhet liknar begreppet reliabilitet, och avgör om studien kan upprepas av andra 

forskare vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell 2011). Patel och Davidsson (2011) påpekar 

huruvida reliabilitet och validitet och dess betydelse är relevanta begrepp inom en kvalitativ 

forskning. När det handlar om en studie av kvalitativ metod används kriterierna trovärdighet 

och autenticitet som bedömning kring studiens kvalitet (May 2011).  

 

2.6.1 Autenticitet och Trovärdighet 

Jacobsen (2002) beskriver en studie vara tillförlitlig och trovärdig när den är genomförd på ett 

sådant sätt och att det inte får framträda fel. Detta är viktigt oavsett vilken typ av metod 

forskaren valt i sin studie. I en kvalitativ dokumentanalys används de grundläggande 

kriterierna autenticitet och trovärdighet, för att bedöma studiens kvalitet. Vidare delas 

trovärdighet upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet (ibid). Tillförlitlighet innebär att studien genomförs enligt de regler och 

normer som finns, samt att det är en beskrivning av den sociala verkligheten med önskvärd 

tydlighet. Överförbarhet innebär hur överförbar studiens resultat är till en annan studie i en 

annan kontext eller situation, eller vid samma kontext vid en annan tidpunkt. För att kriteriet 

om pålitlighet ska anses som uppfyllt ska forskarna anta ett granskande synsätt, vilket innebär 

att alla stadier och faser av forskningen skall finnas dokumenterade och tillgängliga. 

Konfirmering innebär att forskaren utifrån insikten om att det inte går att få en fullständig 

objektivitet i forskningen skall säkerställa att hen agerat i god tro (Bryman & Bell 2011).  

 

Med kriteriet för autenticitet innebär att studien ska ge en rättvis bild av studieobjektet och att 

studien bidragit till en ökad förståelse kring ämnet, samt att det har medverkat till att skapa en 

bättre bild av hur andra upplever det som studerats (Bryman & Bell 2011). May (2011) 

påpekar att autenticitet är avgörande i forskning av denna form och att det ställs krav att 

bedöma dokumentets äkthet. Trovärdigheten i dokumentet innebär att beläggen är 

oförändrade och äkta, samt fri från felaktigheter och fusk. 

 

Hållbarhetsrapporterna till studiens utvalda företag är offentliga dokument och har, innan de 

publicerats blivit granskade av företagets ledning och av extern part. Dessa dokument har 

hämtats i originalformat på respektive företags hemsida. Dokumenten är hämtade av oss 

själva med garanti att inget har ändrats och därav anses dessa ha en hög autenticitet och 

trovärdighet. Som vi tidigare nämnt är det en nackdel i kvalitativa studier att det oftast inte går 

att replikera vissa former av denna typ (Bryman & Bell 2011). För att försöka öka denna 

möjlighet, har vi i studiens analysmodell utformat frågor utifrån varje princip, för att visa och 

vägleda läsarna samt andra forskare hur vi kommer att analysera de olika företagens 

redovisningar. 
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En risk vi ser med studien är att företag använder sin hållbarhetsrapport som ett 

marknadsföringsverktyg och företagen väljer själva vilken information de vill delge, och kan 

på så vis skönmåla sina projekt som de arbetar med (Joseph 2012). Tillsammans har vi kritiskt 

granskat vårt datamaterial och konfirmerar våra slutsatser, vilket innebär att vi utifrån insikten 

om att det inte går att få en fullständig objektivitet i forskningen, kan vi säkerställa att ha 

agerat i god tro. Trovärdigheten förvärras också då GRI:s riktlinjer beskriver att företagen ska 

ta hänsyn till innehålls- och kvalitetsprinciperna, vilket ger utrymme och frihet i att vara 

selektiv i den information de väljer att delge (GRI 2015). 

 

2.7 Studiens genomförande 

Som tidigare nämnt behandlar vår studie de innehålls- och kvalitetsprinciper som GRI satt 

upp för upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Vilket vi blivit introducerade till genom 

tidigare studier i ämnet. För att garantera kvalitet på uppsatsen såg vi det nödvändigt att 

fördjupa våra kunskaper ytterligare inom ämnet. Genom att söka efter vetenskapliga artiklar 

och tidigare forskning på databasen Summon, där sökord som “GRI guidelines” och 

“Corporate social responsibility” använts erhöll vi en bred aspekt i den kritik som påpekas 

gentemot GRI. Detta tillsammans med den nya lagen uppmärksammade vi ett kunskapsgap i 

att icke-finansiella rapporter inte når upp till samma kvalitet och jämförbarhet som den 

finansiella rapporteringen.  

 

Problemdiskussionen mynnade ut i tre forskningsfrågor samt ett syfte, och för att kunna 

besvara frågorna ställdes kriterier för att komma fram till ett relevant urval av företag. I 

förhållande till GRI:s innehålls- och kvalitetsprinciper arbetades även en analysmodell fram 

utifrån de totalt tio principerna. Där fem principer valdes bort då dessa inte ansågs relevanta 

till forskningsfrågorna. Då återstod fem principer vilka var intressenternas delaktighet, 

hållbarhetssammanhang, balans, jämförbarhet och klarhet. Årsredovisningar samlades in från 

respektive företag, där hållbarhetsinformationen arbetades igenom och sammanställdes i 

empirikapitlet, i förhållande till analysmodellen. 

 

Med hjälp av vår teoretiska referensram och den analysmodell som vi frambringat ur GRI:s 

innehålls- och kvalitetsprinciper har empirin analyserats och jämförts genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Utifrån detta har slutsatser dragits och väckt intresse för vidare forskning. 
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3 Teoretisk Referensram 
 

3.1 Hållbarhetsredovisning 

Att rapportera enligt Triple-bottom-line (TBL) blev ett nytt begrepp inom företagsekonomin, 

vilket lanserades av John Elkington, för att bidra som ett komplement till de finansiella 

resultaten, där företagen skulle informera utåt hur verksamheten både bidragit och påverkat 

till den hållbara utvecklingen (Elkington 1998). Begreppet hållbarhet handlar om ett 

långsiktigt projekt där företag strävar efter att implementera hållbara strategier för att skapa 

bättre förhållanden till externa och interna parter (Parisi 2013;2012). Författarna Wilmshurst 

och Frost (2000) menar att ansvarstagandet bör vara integrerat i företagets affärsmodell och 

på lång sikt vill det generera i lönsamhet. Enligt bolagsverket (2017) anses ett företag vara 

hållbart när de sparar på egna resurser och minskar den negativa miljöpåverkan. Detta innebär 

att företagets lönsamhet, miljöhänsyn och deras sociala engagemang sammanförs (Löhman & 

Steinholtz 2003). Det har i tidigare forskning framkommit att det krävs en högre detaljnivå 

samt en högre specifikation i avsikt att ge en övergripande transparens i 

hållbarhetsrapporterna (Mattera et al. 2016). Hållbarhetsrapporten har två ändamål, det ska 

dels vara ett hjälpmedel för företag att öka dess transparens, men också fungera som ett 

verktyg att kunna öka förmågan att styra dess hållbarhet processer (Fuente, García-Sánchez & 

Lozano 2017). Genom externa parter finns det ett intresse att granska företagen, vilket innebär 

att företagen måste offentliggöra så pass mycket information gällande verksamheten att 

intressenterna får en helhetsbild (Frostenson, Helin, & Sandström 2012). 

 

3.2 Global Reporting Initiative 

GRI grundades 1997 och har sina rötter från en amerikansk ideell organisation för 

miljövänliga ekonomier och Tellus Institute, men även FN:s miljöprogram var en bidragande 

faktor till GRI:s skapande (Global reporting 2017). Uppförandet av GRI:s ramverk 

utvecklades ur konceptet TBL, vilket innebär ett utökat delgivande av företagens 

ansvarstagande (Perez & Sanchez 2009). Den bakomliggande tanken för ramverket var att 

införa riktlinjer som ett hjälpmedel, för att informera intressenter om verksamhetens påverkan 

och bidrag ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv (James 2015). Med 

investerare och intressenter som målgrupp var GRI:s ändamål att generera ett ansvar för 

företag genom olika principer för dess miljöansvariga beteenden GRI 2017). Forskarna 

Bebbington (2001) och McKibben (2006) påtalar att företagen som utger GRI-baserade 

rapporter kan begränsa sin information till vissa delar av verksamheten. På så sätt kan de 

gömma ohållbarhet som förekommer i verkligheten och vilseleda intressenter. Genom sina 

ansträngningar har riktlinjerna uppdateras i takt med intressenters efterfrågan samt den ökade 

tillväxten av att integrera hållbarhetsredovisningen i företagen (James 2015). Forskarna 

Moneva, Archel och Correa (2006) ser det dock nödvändigt att inte enbart uppdatera 

riktlinjerna, utan arbeta om dem så de är mer specifika och definierar gränser för 

rapporteringen.  

 

Riktlinjerna GRI G4 består av två delar. Inledningsvis ges det en vägledning i 

redovisningsprocessen om vad som skall redovisas genom ett antal principer och upplysningar 

samt de kriterier som skall tillämpas av organisationerna när de upprättar sin 

hållbarhetsrapport. Detta ses som en kvalitetssäkring för innehållet i rapporten. Den andra 

delen av ramverket ger vägledning i själva genomförandet, här ges det förklaringar om hur 
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man tillämpar principerna samt hur informationen skall lämnas och hur begreppen skall tolkas 

(GRI 2015).  

 

För att anpassa riktlinjerna till företagets verksamhet har GRI arbetat fram 46 indikatorer, som 

företag kan välja att redovisa i sin rapport (GRI 2015). Detta resulterar i att innehållet av 

redovisningen kan utformas med en stor variation (Löhman & Steinholz 2003), men enligt 

GRI (2015) så ska alla valda indikatorer redovisas med hänsyn till de angivna principerna. 

GRI:s riktlinjer är till skillnad från de finansiella riktlinjerna frivilliga, och det finns ingen 

lagstiftning att följa regelverket (Milne & Gray 2013). Idén med riktlinjerna är att man ska 

kunna jämföra de olika hållbarhetsredovisningarna mellan olika företag, ge företagen en 

rättvis bild av dess hållbarhetsarbete och framhäva negativa samt positiva effekter i rapporten. 

Detta ska underlätta för intressenter och aktörer att lättare kunna värdera företagen och 

organisationer (GRI 2015). 

 

3.2.1 GRI:s tillämpningsnivåer  

GRI:s riktlinjer består av olika tillämpningsnivåer som benämns A, B och C, där A är den 

högsta nivån (GRI 2015). Som tidigare nämnt kan företagen själva bedöma vilken i 

utsträckning de väljer att tillämpa riktlinjerna i upprättandet av verksamhetens 

hållbarhetsredovisning (Milne & Gray 2013). Nivåerna är därför till för att företag och 

organisationer tydligt skall kunna informera sina läsare om i vilken omfattning de använt sig 

av dessa, samt att det speglar företagets måluppfyllelse till den givna nivån. Redovisar 

företagen ett plus (+) bakom tillämpningsnivån innebär det att hållbarhetsrapporten är 

granskad av extern part eller av GRI själva. Ett alternativ för att kommunicera sitt utförande 

genom bokstäver kan företagen använda sig av ett GRI index. Då redovisas informationen 

med hjälp av färgade markeringar för de olika delarna i rapporten för hur väl de formulerat de 

olika kriterierna, där röd markering är för “ingen upplysning alls”, gul för “delvis uppnått 

kriterium” och grön markering för “fullständig upplysning” om kriteriet (GRI 2015). 

 

3.3 GRI:s Huvudkategorier 

GRI (2015) har delat in riktlinjerna i tre huvudkategorier; ekonomiska, miljömässiga och 

sociala. Müller och Pfleger (2014) beskriver att genom att integrera sociala, miljömässiga och 

ekonomiska mål i företagsbeslut, blir dessa viktiga framgångsfaktorer för transformation mot 

hållbarhet. Dimensionerna agerar som komplement till varandra och ingen av dem är 

utbytbara. Författarna påpekar också att det ökade trycket av att integrera sociala och 

miljömässiga mål inte enbart beror på intressenternas förväntningar, men även på nya sociala 

problem och inskränkta resurser (ibid). Detta medför att TBL är under ständig utveckling och 

gör arbetet med hållbarhet stimulerande och utmanande (Moneva, Archel & Correa 2006). 

Denna uppfattning delar också Elkington (1998) att de tre komponenterna påverkar och 

kompletterar varandra. I enlighet med GRI:s indelning följs varje dimension av ett flertal 

underkategorier, och vidare in i riktningar som totalt utgör 46 olika indikatorer för företag att 

använda sig av (GRI 2015).  I vår studie kommer vi inte att beröra ekonomisk hållbarhet, då 

detta inte är direkt kopplat till det jämförandet vi önskar att göra, därav utelämnar vi denna 

dimension.  

 

3.3.1 Miljömässig hållbarhet 

Miljömässig hållbarhet innefattar jordens ekosystem som kan innebära frågor kring 

förfogandet över rent vatten och matproduktion samt klimat ingripandet. Det innebär att vi 



 

 - 14 - 

långsiktigt investerar i resurser som är anpassade efter miljön och människors hälsa (Woods 

2003). Då de fysiska resurserna är begränsade, behandlar miljömässig hållbarhet de framtida 

effekter som berörs av industrialisering, föroreningar samt förbrukningen av icke-förnybara 

källor. Denna dimension ligger till grund för social och ekonomisk hållbarhet, vilket tangerar 

frågor kring hur framtida generationer ska få samma levnadsstandard utan att förändra dagens 

produktion och konsumtion (Crane & Matten 2010). Elkington (1998) betonar hur viktigt det 

är för företag att engagera sig i arbetet kring de miljömässiga frågorna då dessa anses vara de 

mest utmanande och har stort inflytande på hur övrigt hållbarhetsarbete bestäms av företaget. 

I GRI:s riktlinjer kring miljömässig hållbarhet belyser de vikten av hur organisationen 

påverkar levande och icke-levande naturliga system, inklusive mark, luft, vatten och 

ekosystem. Det berör även energi och vatten samt information om organisationens utsläpp och 

avfall. Dessutom omfattar kategorin biologisk mångfald, transport och produkt. På så vis ger 

det en sammankopplad bild av organisationens påverkan samt miljökrav och förbrukning 

(GRI 2015). 

 

3.3.2 Social hållbarhet 

Social hållbarhet grundar sig i människors livsvillkor som till exempel hälsa, trygghet, 

utbildning och rättvisa. Detta innebär att långsiktigt strävande efter stabilt och kraftfullt 

samhälle som uppfyller de individuella behoven samt utvecklar möjligheter till förbättring. De 

mänskliga rättigheterna är en grundläggande byggsten för den sociala hållbarheten (Woods 

2003). Elkington (1998) betonar att den sociala redovisningen riktar in sig på att värdera 

effekterna i förhållande till människorna, både internt och externt. Detta innebär att företagen 

ställs inför frågor gällande samhällsrelationer, produktsäkring, utbildningar samt välgörande 

ändamål. Det sociala perspektivet är den senaste uppenbarelsen och har därför en tendens att 

utvecklas något långsammare än de ekonomiska och miljömässiga (Woods 2003). Fokuset 

ligger på social rättvisa och utmaningen ligger i huruvida samhället och företag bidrar till 

detta (Crane & Matten 2010).  

 

GRI:s riktlinjer (2015) för social hållbarhet är indelad i fyra underkategorier som företagen 

bör ta hänsyn till i sin hållbarhetsrapport. Dessa är arbetsförhållande/arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar. Dessa utgör tillsammans den sociala hållbarhetsdelen 

av rapporten. Under arbetsförhållande/arbetsvillkor ska företagen kort beskriva dess arbete 

kring bestämda riktningar som berör frågor gällande anställningar, utbildningar, relationen 

mellan sina anställda och ledningen, hälsa och säkerhet i arbetet och jämställdhet. Under 

kategorin mänskliga rättigheter omfattar incidenter där kränkning av de mänskliga 

rättigheterna påträffats och hur dessa processer har genomförts, men det innefattar även att 

mänskliga rättigheter ska beaktas vid val av leverantörer och vid investeringar. Riktningar 

enligt GRI (2015) i denna kategori är frågor som rör diskriminering, jämställdhet, 

föreningsfrihet, kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete och ursprungsbefolkningars 

rättigheter (ibid). Samhälle omfattar de effekter organisationer och företag har på det lokala 

samhället samt på global nivå. Här riktar GRI möjligheten att beskriva arbete mot korruption, 

det totala penningvärdet av politiska bidrag till landet företaget är verksamt i, och eventuellt 

hur de kan motverka konkurrensmässiga beteenden. Enligt GRI (2015) inbegriper kategorin 

för produktansvar företagets ansvar gentemot produkten och de tjänster som direkt är 

hänförda till intressenter och kunder. De ska rapportera om de säljer produkter som är 

förbjudna på vissa marknader, samt om kundens integritet gällande incidenter som har med 

klagomål gällande överträdelser av kunddata att göra (ibid). 
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3.4 GRI Redovisningsprinciper 

Företags årsredovisningar ligger till grund för kontroll- och beslutsunderlag av ekonomiska 

beslut både för företaget själva och andra intressenter (IAS 1997). För att säkerhetsställa en 

rättvisande bild av den finansiella delen ska bestämda redovisningsprinciper följas (4 kap. 5§ 

ÅRL). Under liknande kriterier som för den finansiella redovisningen, har GRI grundläggande 

principer för innehåll och kvalitet för att uppnå transparens som bör tas i beaktning vid 

beslutsfattande kring informationen i framtagandet av rapporten (GRI 2015). För att förbättra 

förhållandet mellan investerare och företag är transparens en viktig kvalitet menar Fernandez-

feijoo, Romero och Ruiz (2014). Tidigare antaganden av utförandet av GRI:s riktlinjer, är att 

utveckla indikatorer som används för att kommunicera respektive företags relevanta frågor, 

med hänsyn till förutbestämda principer. Detta är GRI:s syfte att erbjuda en möjlighet till 

företagen att uppnå en högre nivå av jämförbarhet i sin redovisning av miljömässiga och 

sociala åtaganden (Ivan 2009). GRI:s riktlinjer (2015) visar den nödvändiga processen som 

skall följas när företag fattar beslut som korresponderar med redovisningsprinciperna. Dessa 

principer är uppdelade i två grupper varav några definierar redovisningens innehåll och andra 

rapportens kvalitet. Principer som definierar innehållet av rapporten bör bestå av information 

som tar hänsyn till företagens verksamhet samt dess olika intressenters förväntningar. 

Informationens kvalitet är viktig för att intressenter ska kunna göra rimliga och sunda 

bedömningar och kunna ta till lämpliga åtgärder (GRI 2015). 

 

3.5 Vår analysmodell 

För att kunna göra en givande studie i förhållande till forskningsfrågorna, valde vi att ha 

utgångspunkt i kvalitet och innehåll då vi anser egenskaperna att vara grundläggande för ett 

jämförande. Med hänsyn till vår studie har vi plockat ut principer som vi anser relevanta, för 

att kunna dra en slutsats om de olika hållbarhetsrapporternas innehåll samt kvalitet. Med hjälp 

av dessa principer vill vi jämföra hur de olika företagen kommunicerar sin hållbarhet, samt 

huruvida de uppnår transparens som är en viktig kvalitet när intressenter jämför bolagen i sina 

investeringsbeslut. Totalt består GRI:s principer av tio egenskaper (GRI 2015) varav vi har 

valt ut de som anses kunna hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna. De principer vi valt bort, 

kan anses viktiga för att uppnå transparens i rapporterna, men då vi inte kan besvara dem med 

vårt metodval, har vi eliminerat dessa. 

 

Intressenternas delaktighet och hållbarhetssamanhang är de principer som ska säkerställa att 

innehållet i rapporten är relevant (GRI 2015). Detta anser vi är en väsentlig aspekt för att 

minska företagens möjlighet att använda rapporten i kommersiellt syfte. Resterande principer 

i vår studie ska säkerställa kvaliteten i rapporterna (ibid), då vi anser att kvaliteten är viktig 

för att öka trovärdigheten i det som rapporteras.  

 

3.5.1 Intressenternas delaktighet 

Moneva, Archel och Correa (2006) hävdar att principen om intressenternas delaktighet är 

nyckeln till att företags hållbarhetsrapporter håller en hög kvalitet. Intressenterna bör 

identifieras och organisationen bör förklara hur de har levt upp till dess förväntningar och 

intressen. Intressenterna innefattar de som investerat i organisationen samt de som har andra 

relationer till organisationen. Förväntningarna och intressen hos intressenterna är en viktig 

referenspunkt för de beslut som tas i framställningen av hållbarhetsrapporten (GRI 2015). Gao 

och Zhang (2006) beskriver företagens samspel med sina intressenter som komplexa. En 

liknande slutsats har Moneva, Archel och Correa (2006) då företag har svårt att definiera ett 

stort antal potentiella intressenter. Då företagens strategier, politik och aktiviteter är 
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inbäddade i ett nätverk av relationer, och därav är det viktigt att intressenterna som är av 

betydelse för företaget identifieras (Gao & Zhang 2006). Företagets intressenter och deras 

efterfrågan blir utgångsläget i företagets val av indikatorer, för vad som bör ses som relevant 

att redovisa och ha en dialog kring (Löhman & Steinholtz 2003). När bolaget kan identifiera 

de viktigaste hållbarhetsaspekterna genom sina intressenter, genererar detta vilka indikatorer 

som är relevanta ur allas aspekter samt hur man genom flera synpunkter kan följa företagets 

utveckling (Isaksson & Steimle 2009).  

 

Akisik och Gal (2011) framför i sin forskning att det spekulerats i huruvida företag applicerar 

hållbarhetsrapporter till sin fördel genom att välja vad de vill utse till sina externa parter. 

Tidigare forskning av Dowling och Pfeffer (1975) visar att det bakomliggande motivet till 

företagens innehåll i sina rapporter varierar. Då vi anser att intressenterna är kärnan i vad som 

efterfrågas, bör de också ha en viktig betydelse för företagen när de framarbetar sina 

hållbarhetsfrågor. Figur 3.1 nedan är frågor vi tagit fram som stöd för att läsaren lättare ska 

kunna följa och förstå hur vi analyserar empirin. 

 

Figur 3.1. Frågor framtagna ur principen för intressenternas delaktighet som stöd för vår 

empiriska analys. 

 

3.5.2 Hållbarhetssammanhang 

Enligt GRI (2015) bör rapporterna försöka rapportera kring prestationer i förhållande till ett 

bredare begrepp av hållbarhet. Den underliggande frågan om hållbarhet är hur en organisation 

bidrar eller syftar till att bidra i framtiden, för förbättring eller försämring av ekonomiska, 

sociala och miljömässiga förhållanden. En bredare aspekt kommer även innebära påverkan på 

lokal, regional och global nivå. Betianu (2010) bekräftar samma som GRI och påtalar att 

företagen bör redovisa i en bredare aspekt gällande företagens prestationer och påverkan. Att 

enbart rapportera kring utvecklingen av individuella prestationer eller organisationens 

effektivitet, svarar inte på denna underliggande fråga (GRI 2015). Woods (2003) bekräftar att 

hållbarhetssammanhang har som avsikt att ställa resultatinformation i ett större sammanhang 

av det sociala och miljömässiga, för att informationen ska bli mer meningsfull. 

 

Företag som redovisar i enlighet med GRI:s riktlinjer har benägenhet att lägga fokus på 

specifika hållbarhetsproblem samt åtgärdsmöjligheter och ökar då risken för att tappa 

helhetsbilden för hållbarhetsutvecklingen (Moneva, Archel & Correa 2006). Med hänsyn till 

denna innehållsprincip vill vi jämföra hur företag kommunicerar sitt bidragande i ett bredare 

sammanhang och hur deras arbete på global, regional, nationell och lokal nivå kan kopplas till 

dess verksamhet. För att informationen som redovisas ska vara rimlig och relevant har vi även 

valt att jämföra vilket tidsperspektiv företagen förhåller sig till när de redogör för sitt framtida 

bidrag och visioner. Figur 3.2 nedan är frågor vi tagit fram som stöd för att läsaren lättare ska 

kunna följa och förstå hur vi analyserar empirin. 

 

 

1. Hur identifieras intressenterna? 

2. Är intressenterna den centrala delen i företagets val av redovisade 

hållbarhetsfrågor? 
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Figur 3.2. Frågor framtagna ur principen för hållbarhetssammanhang som stöd för vår 

empiriska analys. 

 

3.5.3 Balans 

Balans utgör en princip för rapportens kvalitet enligt GRI (2015) och här ska företag redogöra 

för sina positiva och negativa effekter gällande dess prestationer under årets förlopp. Det 

tidigare frivilliga förhållningssättet innan lagkravet trädde i kraft. Detta resulterade i att det 

tidigare inte fanns någon begränsning och det framarbetades praxis i ämnet (Waddok 2008). 

 

Rapportens innebörd rekommenderas att avhållas från upplysningar, vilka kan motse att 

påverka ett beslutsfattande och bör därav ge en objektiv bild av företagets prestationer 

(Betianu 2010). Tolkningsfrågan av begreppet CSR och en saknad på en gemensam 

definition, har tidigare gett utrymme för företag att använda hållbarhetsredovisningen på ett 

mer strategiskt sätt (Searcy & Buslovich 2014). Att kommunicera sina effekter kan ha sett 

som en metod för att undvika att utmärka, minska eller förneka sitt ansvar för ett opassande 

eller socialt oacceptabelt beteende (Gray 2010). Det är en utmaning för företag att 

kommunicera det negativa och inte enbart de positiva prestationerna, men detta uppfylls inte 

till fullo enligt Sherman (2012). Enligt författarna Hahn och Lülfs (2014) krävs det bärkraft 

för att kunna ge en komplett och balanserad bild.  

 

Då vi anser att företagen har en tendens att framhäva de positiva arbetena kring 

hållbarhetsarbetet, har vi valt att använda oss av denna princip för att se om företagen är 

transparenta samt reflekterar över sina negativa aspekter. Är företagen transparenta med dess 

negativa påverkan och har de en öppen kommunikation över incidenter som tillfallit företaget 

negativt. När vi jämför den positiva informationen gör vi en egen bedömning i hur företagens 

betoning av denna information kommuniceras. Figur 3.3 nedan är frågor vi tagit fram som 

stöd för att läsaren lättare ska kunna följa och förstå hur vi analyserar empirin. 

Figur 3.3. Frågor framtagna ur principen för balans som stöd för vår empiriska analys. 

 

3.5.4 Jämförbarhet 

Jämförbarhet är ett kriterie för att garantera kvaliteten och tillförlitligheten i 

hållbarhetsrapporter (Woods 2003). Företag bör välja att sammanställa och rapportera sin 

information på ett konsekvent sätt informerar GRI (2015). Den rapporterade informationen 

bör presenteras på ett sätt som gör det möjligt för intressenter att analysera förändringar i 

företagets prestation över tid, och som stödjer analyser i förhållande till andra organisationer 

 

1. Redogör företaget för hur de bidrar till den negativa miljöpåverkan? 

 

1. Hur beskriver företaget sina arbeten för en hållbar utveckling? 

2. Sträcker företagets hållbarhetsarbete till lokal, regional och global nivå? 

3. Vilket tidsperspektiv omfattas framtida mål av, och kan det anses som rimligt 

i förhållande till dess verksamhet?  
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(Moneva, Archel & Correa 2006). Intressenter skall med hjälp av hållbarhetsrapporten kunna 

jämföra information kring ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat mot organisationens 

tidigare prestationer, mål och i den mån det går även andra företag och organisationer (GRI 

2015). Woods (2003) bekräftar att en konsekvent rapportgräns och omfattning möjliggör en 

jämförelse mellan företag och dess tidigare prestationer. Författaren påpekar också att 

ändringar i rapportens gränser, omfattning och innehåll ska informeras samt i så stor 

utsträckning det är möjligt omräknas, så att en jämförelse blir tillförlitlig och meningsfull. 

Principen om jämförbarhet påpekar Betianu (2010) är nära relaterat till att länka samman den 

icke-finasiella med den finansiella rapporten. 

Den icke finansiella informationen skall nu vara en del av företagens årsredovisning, vare sig 

den ligger separat eller integrerad (6 kap. 10§ ÅRL), vilket innebär att hållbarhet också 

kommer vara ett underlag som intressenter kan använda sig av för att fatta ekonomiska beslut 

(IAS 1997). För att kunna föredra ett företag framför ett annat är det viktigt att kunna jämföra 

mellan de olika alternativen (ibid). Kvalitativ information kan vara svårt att jämföra (Olsson 

& Sörensen 2011), så därav vill vi analysera hur företagens struktur i rapporterna är 

jämförbara. Figur 3.4 nedan är frågor vi tagit fram som stöd för att läsaren lättare ska kunna 

följa och förstå hur vi analyserar empirin.  

Figur 3.4. Frågor framtagna ur principen för jämförbarhet som stöd för vår empiriska analys. 

 

3.5.5 Klarhet 

Med klarhet menas att organisationen ska göra rapporten tillgänglig och begriplig GRI (2015). 

Informationen ska presenteras på ett sådant sätt, så intressenterna som innehar en rimlig 

förståelse för organisationen och dess verksamhet förstår (ibid). Betianu (2010) påpekar att en 

oskriven regel kopplat till kunskapsnivå existerar för den finansiella redovisningen och 

hänvisas till de primära användarna, men detta saknas gällande hållbarhetsredovisningen. GRI 

(2015) definierar inte vad rimlig förståelse innebär. Principen för klarhet i 

hållbarhetsredovisning ska förstås och användas av flera olika användargrupper (Betianu 

2010). Vidare påpekar forskaren att det inte faller sig naturligt att alla grupper av intressenter 

har samma erfarenheter. Därav bör företagen tillfredsställa behoven av ett brett antal 

användare utan att avstå från information som enbart riktas till undergrupper av intressenter 

(ibid). Vi har därmed antagit i enlighet med Woods (2003) att det innefattar ett brett spektrum 

av användare, och för att tydliggöra kunskapen har vi kort presenterat de olika företagen i 

empirin. Denna presentation anser vi som rimlig förståelse. Figur 3.5 nedan är frågor vi tagit 

fram som stöd för att läsaren lättare ska kunna följa och förstå hur vi analyserar empirin.  

 

Figur 3.5. Frågor framtagna ur principen för klarhet som stöd för vår empiriska analys. 

 

1. Vad redogör företaget som är obegripligt? 

 

 

1. Vilken struktur använder företaget när de redovisar sitt hållbarhetsarbete?  

2. Finns det en indelning av de miljömässiga och sociala frågorna som företaget 

redogör för? 
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4 Empiri 
 

4.1 Atlas Copco 

Atlas Copco beskriver sig vara en världsledande aktör som erbjuder sina kunder 

kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, 

industriverktyg och monteringssystem. Företaget grundades 1873 och har nu kunder och 

försäljning i fler än 180 länder med cirka 43 000 anställda. Årsredovisningen hämtas på 

företagets hemsida och omfattas av 133 sidor, varav hållbarhetsinformationen är utspritt på 24 

av dem. En del av företagets information redogör de i hållbarhetsnyckeltal och använder sig 

av GRI:s färgmarkeringar för att markera hur väl de informerat kring nyckeltalet i rapporten, 

samt att de kompletterar denna information i noter.  

 

Atlas Copco beskriver i sin rapport att de genom sin strategi har framtagit pelare som är 

målsättningen att kunna uppnå en hållbar och lönsam utveckling. För att försäkra 

verksamheten att strategin är hållbar, introducerar företaget prioriteringar som blir 

framarbetade genom årliga konsultationer med Atlas Copcos intressenter. Vidare i rapporten 

påpekar företaget att en nära relation till intressenter, både externa och interna, och personliga 

kontakter har visat sig vara mest effektivt. Intressenter som beskrivs vara väsentliga i dess 

affärskod omfattas av representanter för samhället, anställda, kunder, affärspartner och 

aktieägare.  

 

4.1.1 Hållbarhet enligt Atlas Copco 

Atlas Copco är en verksamhet som är indelad i divisioner, där varje enhet svarar för sin 

strategi och att utvecklingen är innovativ samt hållbar. Företaget poängterar att hållbarhet har 

en central och viktig roll i verksamheten. Med en integrerad hållbarhetsstrategi kan de erbjuda 

sina intressenter ett ökat värde på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. 

Ett stort fokus som företaget anser sig ha, är att skapa hållbar produktivitet vilket företaget 

definierar som ansvaret gentemot människor i dess omgivning, kunder och miljön. Atlas 

Copco påtalar att detta åstadkommer verksamheten genom att skapa bestående resultat för 

sina intressenter. Samtidigt som de belyser att produktivitet alltid har varit en prioritet i 

företaget, skriver de att energi allt mera blivit högaktuellt. I framtagandet och utvecklingen av 

verksamhetens produkter och service är energi numera också ett av företagets fokusområden, 

vid sidan av produktivitet, säkerhet och ergonomi. 

 

4.1.2 Miljömässig Hållbarhet 

I rapporten beskriver Atlas Copco att de utvecklar innovativa produkter och tjänster med ett 

livscykelperspektiv, och under året har företaget skapat ett nyckeltalsformulär för att kunna 

upprätthålla denna utveckling i hela värdekedjan. Företaget medger att dess inköp av material 

står för den största produktkostnaden och erkänner att åtgärder i verksamhetens enhet, skulle 

ha en betydande påverkan på samhället. Atlas Copcos leverantörskedja ingår i 

inköpsavdelningen och under året informerar de hur de övergått till manuella processer i sin 

tillverkning. Då det förekom en ändring i USA-certifieringar, där Atlas Copco kundbas 

föreligger, motiverade det företaget att se över sina egna rutiner. Processändringen innebar att 

företaget kunde använda sig av oljefria kompressorer, och att de minskat förbrukningen av 

kemikalier och avfall. I företagets egen tillverkning läggs mycket fokus på produktens 
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utveckling. För att kunna integrera miljöhänsyn vid utvecklingen är målet att eliminera farliga 

substanser, välja rätt blandning av material samt designa återvinningsbara material för att 

kunna påverka produktens vikt och energieffektivitet. Deras egen energiförbrukning i 

tillverkningsenheten uppger de har minskat genom att ha infört fler batteridrivna verktyg 

inom divisionen. För att minska sina koldioxidutsläpp påpekar bolaget att det krävs planering 

av dess logistik och transporter av högre effektivitet. Detta är en utmaning som divisionen 

antagit och kommer att utforma nyckeltal för innovationer i syfte att minska utsläppen från 

sina distributionscentraler i Kina, Sverige och USA. Ett annat pågående arbete i 

tillverkningsdivisionen är utveckling av mallar för att höja medvetandet kring miljön hos 

kunderna. Några mål redogörs inte i hållbarhetsrapporten, men översiktligt refererar de 

företagets förbrukning av dess naturtillgångar och energiförbrukning med en sammanställning 

procentuellt hur mycket förbrukningen är av förnybara källor. 

 

4.1.3 Social Hållbarhet 

Verksamhetens personalstrategi är att attrahera och utveckla kvalificerade och motiverade 

medarbetare. Atlas Copco påpekar att företagets framgång bygger på duktiga medarbetare 

samt starka värderingar. De beskriver sig själva vara en verksamhet med global närvaro och 

ser en rörlighet över geografiska, organisatoriska och kulturella gränser som en del i 

medarbetarnas kompetensutveckling. Detta ser de även som en del i integrationen när de 

förvärvar bolag på nya marknader. Sen ett flertal år tillbaka har Atlas Copco följt FN:s Global 

Compact principer som ett sätt att garantera medarbetarnas rättigheter. Dessa principer upptas 

i affärskoden som uppdateras regelbundet. Dessa principer innefattar bland annat 

fackföreningsfrihet, och i de länder där detta är otillåtet har Atlas Copco själv arbetat för att 

skapa en dialog och kommitéer mellan arbetstagare och arbetsgivare. Företaget framför att 

verksamheten har en global policy för säkerhet, hälsa och miljö som ska säkerställa 

arbetsplatsernas standard inom säkerhet, hälsa och ergonomi.  

 

Under årets förlopp har företaget prioriterat att stärka sin arbetsgivarprofil med en inriktning 

att möjliggöra rekrytering av talanger och bekräftar att de i samband med detta stärker 

arbetsvillkoren i samhället. Ett av företagets tillvägagångssätt i samband med detta var dess 

verksamhet i Storbritannien, som deltog vid arbetsmarknadsmässor i syfte att hitta lämplig 

sysselsättning för tidigare militärer. I samband med företagets rekrytering informerar de om 

att det förekommer ett flertal insatser, att rekrytera med mångfald på en global nivå i syfte att 

säkerhetsställa könsneutrala rekryteringsannonser. Koncernen upprättar lokala policyer och 

riktlinjer för att skapa mångfald i linje med bolagets policy. De ser jämlikhet, rättvisa och 

mångfald som en av grundpelarna i Atlas Copcos personalprocess, där bland annat seminarier 

och utbildning ses som ett sätt att fortsätta sprida medvetenhet kring detta i företaget. 

Koncernens lokala engagemang riktas mer mot att stärka divisionsmålen inom mångfald och 

arrangerade i samarbete med Professional Women’s Network evenemang och seminarier för 

att stödja och uppmuntra kvinnor till ledande positioner. I ledarskapet eftersträvar företaget 

balans i den lokala arbetskraften och beskriver hur de genom att erbjuda internationella 

möjligheter och intern rörlighet kan uppnå detta. Atlas Copco påpekar att en av de viktigaste 

framgångsfaktorer är att behålla talanger, men samtidigt öka kompetensen och uppmuntra 

rörligheten i den interna jobbmarknaden. Företaget skriver att de påverkar denna marknad 

positivt då de ligger över sina ambitionsmål att rekrytera och bibehålla kompetensen internt. 

Under kapitlet som berör företagets medarbetare illustrerar Atlas Copco med grafer sin 

aktuella fördelning av de anställda per region samt vilken grafisk spridning som råder av 

företagets leverantörer. I GRI-indexets noter beskriver de ingående de arbetsolyckor som 

inträffat och övriga incidenter gällande överträdelser av företagets policy.  
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4.2 Cloetta 

Cloetta grundades 1862 och är ett konfektyrföretag som skriver att de är marknadsledande i 

Norden, Nederländerna och Italien, men totalt verksamma i 14 länder och har 2 600 anställda. 

Cloetta har 13 fabriker i sex länder och dess varumärken på marknaden är Läkerol, Cloetta, 

Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. På företagets hemsida 

kan man hämta hållbarhetsredovisningen som består av 15 sidor i en separat fil, men samma 

rapport är även integrerad i årsredovisningen som totalt omfattar 150 sidor. Båda rapporterna 

är utgivna på svenska och engelska. Cloetta betecknar sin hållbarhetsinformation som 

Företagsansvar. Årligen utför företaget en väsentlighetsanalys i samarbete med sina 

intressenter, som är baserat på hållbarhetsfrågor och ligger till grund för den utgivna 

rapporten. 

 

I sin väsentlighetsanalys har de framtagit en modell där de illustrerar hur de segmenterar 

intressenter utifrån primär-intressenter och intressenter. Enligt modellen beskriver de sina 

primär-intressenter som företagets kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, investerare, 

affärspartners/leverantörer och närsamhället. Hållbarhetsfrågorna som tas fram genom 

väsentlighetsanalysen klassificeras utifrån två parametrar; intressent- och 

påverkanperspektivet, där en prioritering av frågorna sker. Vidare påpekar Cloetta att det förs 

en dialog med företagets primär-intressenter i utformandet av dessa frågor, samt att det 

framtas enskilda hållbarhetsfrågor till de olika intressenterna i detta segment. Frågorna delas 

in i “kärnfrågor-hållbarhet” och “Kommunikation och samarbete”.  

 

4.2.1 Hållbarhet enligt Cloetta 

En hållbar utveckling förklarar Cloetta utifrån fyra kärnvärden och är vägledande i företagets 

sätt att arbeta och agera både externt och internt. Kärnvärdena är fokus, passion, teamplay och 

pride och agerar som företagets nyckelord i hur de vill uppnå en hållbar organisation, samt 

hur deras produkter påverkar människor och miljön. Företagets övergripande målsättning 

bygger på vad Cloetta menar vara långsiktiga hållbarhetsvärden och blir vidare företagets 

överskrifter och indelning av rapporten. Cloetta beskriver i sin inledning hur de har valt att 

göra avgränsningar i sin redovisning och att de primärt informerar de hållbarhetsarbeten som 

berör företagets egen verksamhet. De klargör att detta innebär dess direkta påverkan på miljö 

och människa, men då företagsansvar genomsyrar hela värdekedjan ansvarar de likaledes för 

indirekta aspekter. 

 

4.2.2 Miljömässig Hållbarhet 

Ett av Cloettas långsiktiga hållbarhets värde är hållbara inköp. Företaget förklarar att genom 

implementering av hållbarhetsaspekter redan i inköpsstadiet, ökar dess möjligheter att kunna 

säkra högkvalitativa råmaterial till fabrikerna, men samtidigt förbättra möjligheterna för 

odlare i ursprungsländerna. Processen för inköp varierar beroende på dess risk och leverantör, 

men Cloetta framhäver att samtliga inköp endast sker av leverantörer som utvärderats 

gentemot krav gällande kvalitet, produktsäkerhet och hållbarhet. Leverantörerna utvärderas 

och testas med fysiska besök av Cloetta enligt ett visst schema. En annan aspekt som företaget 

beskriver ingår i hållbara inköp handlar om att adressera olika sociala, miljömässiga och 

ekonomiska utmaningar som verksamheten bortom leverantörsledet ställs inför. För att 

säkerhetsställa hållbara inköp orienterar Cloetta om dess hållbarhetsprogram, vilket innebär 

att inköpen baseras på externa certifieringar gentemot de riktlinjer som finns i företagets 

uppförandekod. Programmet omfattas bara av ett antal råvaror, men skriver vidare att deras 

vision är att samtliga råvaror ska ingå innan år 2020. En utvärderingsmetodik för råvarorna är 
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framarbetad för att prioritera Cloettas råvaruportfölj där sex frågor beaktas. Under året har 

denna metodik redogjorts för de råvaror som företaget beskriver som sina prioriterade (kakao, 

palmolja, rörsocker och sheaolja). De olika råvarorna står inför olika problem som Cloetta 

arbetar för att motverka. Utifrån varje råvara beskriver rapporten hur Cloetta säkerställer att 

varan är hållbar genom certifieringar av odlingsbönderna, dess produktion och vilka problem 

samt utmaningar de möts av. Ett av företagets huvudingrediens är kakao som produceras i 

utvecklingsländer, därav ställer Cloetta stränga krav på att dess leverantörer är certifierade. 

Kraven omfattar goda jordbruksmetoder, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, 

avskaffande av barnarbete samt skydd av miljön. Detta övervakas av en oberoende extern, 

tredje part. Ett problem som rapporten beskriver är skövlingen av regnskog som sker i 

samband med utvinningen av palmolja och rörsocker, där Cloetta har en mer långtgående 

policy än vad den globala standarden står för. De skriver att sett till produktens livscykel, sker 

störst miljöpåverkan vad gäller framtagandet av råvaror och emballage. 

 

När Cloetta redogör sitt andra långsiktiga hållbarhetsvärde benämner de detta avsnitt för 

“minskad miljöpåverkan”. Här skriver företaget att deras största miljöpåverkan, men också 

konfektyrindustrin i allmänhet, uppstår genom vatten- och energiförbrukning, avloppsvatten, 

avfall och transporter. Företaget erkänner även att det förekommer en viss påverkan på miljön 

genom dess kylmedier samt andra kemikalier, buller och damm. Cloetta konstaterar att de 

genomför ett systematiskt miljöarbete som är väl integrerad och som tas hänsyn till i 

verksamhetens beslut. I sitt miljöarbete framhäver de att energiförbrukning, avfallsmängd och 

återvinning samt koldioxidutsläpp är prioriterade områden. Företagets avgränsningar berörs 

inte för utgångspunkten i deras miljöarbete. Cloetta skriver att sju av deras 13 fabriker är 

certifierade enligt ISO 14001, och de tillämpar ett miljöarbete som både innehåller 

handlingsplaner och uppföljningar inom ett antal olika områden. De övriga sex fabrikerna 

som ännu inte är certifierade kommer att anslutas succesivt. De poängterar att företaget inte 

bara ser till verksamhetens direkta påverkan utan genom att sannolikhetsberäkna oavsiktliga 

händelser och ta hänsyn till myndigheter och övriga intressenters krav kan de också inräkna 

hur Cloetta som helhet påverkar miljön. För att förtydliga företagets mål samt klargöra i 

vilken utsträckning de har en direkt påverkan på miljön, illustrerar Cloetta diagram uppdelat 

för varje prioriterat område. 

 

4.2.3 Social Hållbarhet 

Företagets tredje långsiktiga hållbarhetsvärde handlar om ökat välbefinnande och i avsnittet 

beskriver Cloetta sitt sociala ansvarstagande för sina medarbetare. Företaget arbetar för att 

vara en högpresterande organisation och skapa en attraktiv arbetsplats genom att utveckla, och 

vidareutbilda personal. Som en del av sitt sociala ansvarstagande skriver företaget att de har 

ett aktivt engagemang att följa FN:s Global Compact principer. Cloetta redogör att de har en 

uppförandekod, en så kallad Code of Conduct, vilket är en uppsättning riktlinjer och principer 

som beskriver hur företaget ska bedriva sin verksamhet. Den informerar också företagets 

medarbetare hur de ska bemöta och förhålla sig till konsumenter, kunder, leverantörer, 

aktieägare och kollegor. Uppförandekoden berör hela värdekedjan, från råvara till färdig 

produkt, och gäller i alla länder där Cloetta är representerat. I rapporten uppskattar företaget 

att ha konkurrenskraftiga belöningssystem och arbetar för att upprätthålla en inspirerande 

företagskultur. De förtydligar att de är måna om att det ska finnas en rättvis lönestruktur i 

företaget, och har därför ett nära samarbete med konsulter för att arbeta fram ett ramverk samt 

strategier kring detta. Företaget skriver att likvärdiga tjänster värderas lika, oavsett land eller 

funktion. Cloetta poängterar att de vill vara ett företag av mångfald, där alla anställdas olika 

kvaliteter, kunskaper och färdigheter respekteras oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, ålder, 
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ras, sexuell läggning etc. De värnar om en säker arbetsmiljö där ingen ska utsättas för 

kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. I koncernen arbetar det cirka 50 procent 

vardera av könen. Årligen genomförs en medarbetarundersökning vilket innebär att de dagliga 

relationerna anses som den viktigaste delen och ska prioriteras på arbetsplatsen. Cloetta 

skriver att de eftersträvar ett ömsesidigt förhållande av tillit och respekt mellan företaget och 

medarbetarna, och uppmuntrar till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Som ett led i 

detta stödjer de flexibla arbetsformer såsom flextid och deltidsarbete, men framhäver att de 

följer respektive lands lagar och förordningar i de länder de är verksamma. Cloetta anser sig 

själva som en lärande organisation där tvärfunktionellt teamarbete är viktiga komponenter för 

att kompetensutveckla. Samtidigt är ett bra ledarskap nödvändigt för att skapa maximal 

motivation hos medarbetare och på så sätt nå koncernens visioner. För att uppfylla detta 

betonar företaget att de arbetar med ett noga utarbetat rekryteringsverktyg både hos 

medarbetare och för ledande positioner. På ledningsnivå arbetar företaget med säkerhetstänk 

och förbättringsarbete för att dokumentera de arbetsolyckor som medarbetarna utsätts för. I 

rapporten bekräftar Cloetta att detta har varit en positiv reaktion för företaget då fler 

incidenter har kommit till ytan. Koncernen använder sig av en visselblåsartjänst som ger alla 

anställda möjligheten att rapportera misstanke om överträdelser i företagets värderingar och 

affärsetiska principer. I samband med denna rapportering skriver Cloetta att de använder sig 

av en extern part och att samtliga rapporter är krypterade och lösenordsskyddade för att trygga 

de anställdas anonymitet. Företagets arbetsolyckor tydliggörs med graf som visar olyckor 

under året, samt fyra år tillbaka och vilken målsättning företaget önskar att uppnå. Övriga 

grafer som illustreras är av aktuell status, är medarbetarnas fördelning i förhållande till land, 

personalgrupp, kön, ålder och sjukfrånvaro.  

 

4.3 Holmen 

Holmen är en skogsindustrikoncern med huvudmarknad i Europa och grundades 1875. 

Företaget har ca 3 000 anställda som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror samt 

bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Koncernen äger skog och vattenkraft samt 

fem produktionsanläggningar i Sverige, en i Storbritannien samt en i Spanien. Holmens 

affärsidé är att utveckla och driva lönsam verksamhet inom de tre produktinriktade 

affärsområden. Företagets hållbarhetsinformation hänvisas som ett eget kapitel “En hållbar 

framtid” i dess årsredovisning och hämtas på Holmens hemsida. Det sammanfattande kapitlet 

består av åtta sidor av de totala 96 sidorna. 

 

Holmen beskriver att de identifierat sina intressenter utifrån hur företagets verksamhet 

påverkar omvärlden och vilka aktörer som i sin tur påverkar företaget. Genom dialog med 

sina intressenter framarbetade de relevanta frågor som belyses i rapporten. Holmen påpekar 

att en dialog med dess intressenter också skapar möjligheter för företaget att identifiera sina 

svagheter och styrkor. I sin rapport illustrerar företaget sina tre intressentgrupper, med hjälp 

av bild och sammanfattar de som; Holmen (medarbetarna), intressenter som är en del av den 

dagliga verksamheten och de intressenter som är viktiga i ett långtidsperspektiv.   

 

4.3.1 Hållbarhet enligt Holmen 

Holmen anser att dess bransch är en nyckelperson i arbetet till att bidra för att begränsa 

klimatpåverkan. De bidrar till en social, ekologisk och ekonomisk hållbar framtid genom att 

ständigt förbättra och följa upp sin verksamhet. Företaget bekräftar att det görs kontinuerliga 

uppföljningar som ska säkerställa att verksamheten gör rätt prioriteringar för att nå sin 

målsättning. Holmen beskriver sin verksamhet som en modern skogsindustrin och påpekar att 
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de har en central roll i ett framtida samhälle, där mer hållbara produkter kommer att användas. 

För att framhäva hur de arbetar med sina hållbarhetsfrågor avslutar de sin 

hållbarhetsinformation med att lista ett flertalet hållbarhetsindex som företaget inkluderats i.  

 

4.3.2 Miljömässig Hållbarhet 

Holmen inleder sin hållbarhetsrapport med klimatförhandlingarna i Paris 2015 som ledde 

fram till ett klimatavtal. De påpekar hur man på en global nivå måste arbeta och förbättra 

upptaget av växthusgaser, för att både minska samt bibehålla den nuvarande nivån. Vidare 

uttrycker Holmen att skogsindustrin har en stor nyckelroll i detta arbete. Koncernen betonar 

att samhället kommer att bli mer uppmärksamma på skogen och att lösningen på klimatethotet 

kommer att finnas där. Holmen skriver i sitt avsnitt om miljö att dess skogar, produktioner 

och produkter bidrar till utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi. Med att använda 

förnybara råvaror, kemikalie- och energiåtervinning i fabrikerna samt återvunna och uttjänta 

produkter som fossilfri energiproduktion, så passar Holmen in i den cirkulära ekonomin som 

företaget anser är ett uttryck för bioekonomi. De skriver vidare att verksamheten definieras 

som ett resurseffektivt nyttjande av förnybara råvaror samt energi. Koncernen fokuserar på 

produktutveckling och påpekar att de har ett intensivt arbete med att utveckla dagens 

produkter. Holmen betonar tillväxten i dess skogar och bekräftar att företagets nuvarande mål, 

är att den årliga tillväxten ska öka i ett tidsperspektiv på 40 år. De anser att produkterna som 

skapas utgör en viktig byggsten i övergången till en bioekonomi där fossila råvaror ersätts 

med förnybara. Koncernen skriver i rapporten att de tar tillvara på sitt eget restavfall och 

använder sig av detta som förnybar energi. De nya produkterna gynnar ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning samt företaget skriver att produkterna bidrar till lösningen på klimat- och 

resursproblemen. Holmen skriver vidare hur de samarbetar med högskolor och 

forskningsinstitut för att tillsammans med andra aktörer i branschen bedriva forskning och 

utveckling. 

 

Enligt koncernens rapport innebär dess miljöarbete att kontinuerligt minska miljö- och 

klimatpåverkan, samt säkerhetsställa att de följer de regler och villkor som krävs. Holmen 

påpekar att de ligger under miljömyndigheternas utsläppsvillkor, och att deras årliga 

investeringar har minskat. Under 2015 uppstod dock en högtrycksläcka som gjorde att bruket 

i Storbritannien tvingades använda naturgas som bränsle. Detta bröt koncernens nedåtgående 

trend i användningen av fossila bränslen, men Holmen bekräftar att åtgärder vidtagits och att 

koncernens användning förväntas minska redan nästkommande år. Under året har det kommit 

nya EU-regler som tas i kraft under nästa räkenskapsår, och koncernen fokuserar på att alla 

deras verksamheter skall klara de nya reglerna. Holmen äger mark som kan användas till 

vindkraftverk och under året erhöll de resterande av de nödvändiga tillstånden för etablering 

av ett flertal vindkraftverk utanför Örnsköldsvik. I samband med den rådande 

marknadssituationen, skriver koncernen att ett uppförande inte kommer att vara lönsamt. 

Holmen uppger även att de genom investeringar vid ett flertal av sina anläggningar minskat 

sitt behov av fossila bränslen. I samband med detta intygar koncernen att de väljer att sälja 

utsläppsrättigheter som de berättigas men inte är i behov av, för att skapa intäkter. 

 

4.3.3 Social Hållbarhet 

Skogen är viktig för människans välbefinnande och en plats för rekreation, jakt och fiske 

påtalar Holmen. Företaget bidrar till denna samhällsnytta genom att ha en positiv påverkan på 

klimatet, ett hållbart resursutnyttjande och biologisk mångfald. Globalt skriver Holmen att de 

aktivt arbetar för att uppnå de 17 klimatmål som antogs av FN:s medlemsländer i september 
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2015. Klimatmålen innefattar arbete mot extrem fattigdom, skapa jämställdhet och åtgärda 

klimatförändringen. Med sina nationella miljömål bekräftar Holmen att det innefattar 16 

miljömål som de arbetar med i regionen Sverige. I sitt avsnitt om medarbetarna påpekar 

bolaget att deras gemensamma värderingar, engagemang och ansvar avser att skapa en 

arbetskultur som har en hög vilja till utveckling. De beskriver att koncernen har stor prioritet 

på medarbetarna och att det anses vara en grundförutsättning att det finns en säker 

arbetsmiljö. Holmen lägger stort fokus på hur de ska kunna uppnå en skadefri verksamhet 

genom att erbjuda en sund, inspirerande och säker arbetsmiljö utifrån fysiska, psykologiska 

och sociala aspekter. Detta är något som kontinuerligt följs upp på ledningsnivå, bekräftas det 

i rapporten. Under året har antalet arbetsolyckor minskat och Holmen strävar efter att alla 

anläggningar kommer ha certifierade ledningssystem för koncernens arbetsmiljöfrågor. Hur 

verksamhetens arbetsolycksfall samt produktivitet sett ut under året illustreras i grafer med 

fyra års historik. Den aktuella fördelningen av de anställda i respektive område illustreras i ett 

cirkeldiagram. Koncernen skriver att medarbetarna har ett stort personligt ansvar, men också 

rättigheter och frihet vilket innebär en möjligheten att kunna utvecklas i arbetet. Detta anser 

Holmen ska vara rättvist och likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, 

sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, 

hälsostatus eller familjeansvar. Skogsbranschen är traditionellt sett en mansdominerad 

bransch uppger Holmen, men under de senaste åren har andelen kvinnor i koncernen ökat. De 

beskriver att var femte chef inom koncernen är nu kvinna. För att säkerställa en god 

utveckling av ledarskapet och för att kunna bemöta förändringar på ett effektivare sätt, 

bedriver Holmen interna ledarskapsprogram. Holmen anser att samarbete med fackliga 

organisationer är av stor betydelse och bidrar till att föra företaget framåt. 

 

Holmen har en uppförandekod som undertecknas av koncernens VD, som ger vägledning 

kring det dagliga arbetet och klargör förväntningar som ställs till de anställda. Under 2015 har 

koncernens policyer och riktlinjer varit föremål för översyn, där befattningshavare ges en 

utbildning om koden. Uppförandekoden innefattar även en leverantörskod som innebär ett 

ökat fokus på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsledet, för att 

säkerställa goda villkor för alla grupper i Holmens värdekedja. Leverantörer verksamma i 

högriskländer, har högre krav att visa att de lever upp till uppförandekodens principer, vilket 

Holmen också årligen riskbedömer för att säkerställa. Vid en tidigare bedömning som gjorts 

under året, bekräftar Holmen att en mindre avvikelse gällande föreningsfrihet noterats, men 

att konfrontationen i detta fall ledde till att leverantören ändra sina interna rutiner. Vidare 

skriver Holmen att detta kommer följas upp av ansvarig inköpare. En ny lag har införts i 

Storbritannien gällande krav på företag som är verksamma i Storbritannien, att redovisa hur 

man arbetar med frågor om mänskliga rättigheter med fokus på leverantörsledet. Koncernen 

har också en affärsetikpolicy som innefattar riktlinjer och behandlar antikorruption och 

konkurrensfrågor. Det utförs specifik utbildning inom denna policy inom de grupper som 

bedöms komma i kontakt med otillåtna beteenden. Här skriver koncernen att dess köp- och 

säljfunktion är en grupp som faller innanför den ramen. I samband med policyn nämns en 

Whistleblower-funktion där medarbetare samt andra intressenter skall kunna agera vid 

misstanke om missförhållande inom koncernen. Under året har regelverket kring denna 

funktion förtydligats, dock har en anmälan skett kring en av Holmen Skogs anlitade 

entreprenörer. Då åtgärder redan vidtagits ledde denna anmälan inte till någon vidare 

utredning enligt rapporten.  
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4.4 Hennes & Mauritz 

Hennes & Mauritz (H&M) verksamhet består i huvudsak av försäljning av kläder, 

accessoarer, skor, kosmetika och hemtextil. De öppnade sin första butik 1947 och har sedan 

dess haft en kraftig tillväxt främst genom butiksexpansion. H&M finns 2015 på sex 

kontinenter och hade 3 924 butiker med totalt 148 000 medarbetare. Deras affärsidé är att 

erbjuda mode och kvalitet till bästa pris och för att verkställa detta samarbetar de med sina 

intressenter i sitt hållbarhetsarbete. På H&M:s hemsida finner vi en separat hållbarhetsrapport 

på engelska som består av 130 sidor. Delar av den engelska versionen är översatt, 

sammanställd och integrerad i företagets årsredovisning. Företagets hållbarhetsinformation 

hittar man som “hållbar utveckling” och utgör 10 sidor. 

 

4.5 Hållbarhet enligt H&M 

H&M beskriver sig som ett globalt modeföretag som är beroende av en långsiktig tillgång av 

naturresurser och stabila inköpsmarknader. De arbetar för en ökad hållbarhet och ser det som 

en förutsättning för företagets långsiktiga framgång. Hållbarhet är en integrerad del av 

affärsverksamheten och berör frågor kring miljö, etik och mänskliga rättigheter. Enligt 

bolaget innebär företagets hållbarhetsarbete hela plaggets livscykel, hur butikerna drivs, 

medarbetarnas engagemang, men också företagets medverkan att påverka kunderna till 

hållbara beslut. H&M påpekar att med företagets storlek och inflytande kan de bidra och 

påverka människors livsförhållanden samt minimera miljöpåverkan. 

 

4.5.1 Miljömässig Hållbarhet 

H&M skriver att de under hösten 2015 var engagerade i FN:s klimatkonferens i Paris för att 

bidra till ett globalt klimatavtal. Där undertecknade koncernen ett klimatinitiativ med 8 

globala klimatmål enligt rapporten. H&M bekräftar att de haft en butiksexpansion under de 

senaste åren, men trots detta har de minskat sina utsläpp genom att använda förnybar 

elektricitet i samtliga lokaler. 

 

H&M har en vision om att öka andelen hållbara material i sitt sortimentet. Som en del av 

företagets miljöarbete arbetar de aktivt med att logistikflödet ska vara effektivt och 

transporten av företagets varor skall belasta miljön så lite som möjligt. H&M betonar att de är 

världens största användare av ekologisk bomull och att de i allt större utsträckning använder 

återvunna material. Företaget påpekar att när råvaran återvinns, minskar de förbrukningen av 

både vatten, energi och kemikalier. Vidare informerar H&M om företagets globala strategi för 

vattenhantering, som är genomgående i hela värdekedjan. Det är en strategi som är utarbetad 

tillsammans med World Wildlife Fund, och som omfattas av en kemikalierestriktion som är 

bland den mest ambitiösa och omfattande i branschen. Ett annat aktivt arbete H&M arbetar 

med är att ge sina kunder möjligheten att lämna in använda kläder för återvinning, istället för 

att slänga dem. 

 

Ett av H&M:s långsiktiga mål som de beskriver är att all bomull i sortimentet ska komma från 

hållbara källor där bomullen är ekologisk återvunnen samt odlad under Better Cotton 

Initiative (BCI). Detta initiativ innebär att arbeta för att göra traditionell bomullsproduktion 

bättre för odlarna, miljön och branschens framtid. Under de senaste två åren beskriver H&M 

att de närmaste har fördubblat andelen bomull från hållbara källor till 31% av den totala 

användningen. H&M omtalar vidare sitt pågående arbete med hållbarhetsmärkning av kläder 

för att hjälpa kunderna att göra informerade val. Företaget påpekar att de har ett 

hållbarhetsarbete som är systematiskt och målinriktat och att det följer genom hela 
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värdekedjan. I sin rapport redogör de för vilka sju mål som företaget arbetar med i en 

tidsaspekt till 2020 och samtidigt visar de utfallet vid utgången av det redovisade året.   

 

4.5.2 Social Hållbarhet 

H&M uttrycker att deras internationella handel skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

Kunderna bidrar till en hållbar utveckling genom att handla hos dem. Detta anser H&M ger en 

ökad sysselsättning för framförallt kvinnor i låginkomstländer och minskar fattigdomen i 

dessa länder. H&M skriver att ett hållbart arbetssätt är bland annat att bidra till fungerande 

arbetsmarknadsrelationer med kollektivförhandlingar. I sitt avsnitt om medarbetarna påpekar 

H&M att det är en förutsättning för rättvisa levnadslöner och goda arbetsvillkor samt för 

stabila inköpsmarknader. De upplyser att en textilarbetare har rätt att göra sin röst hörd, få 

lönen granskad årligen och information om att kollektivavtal finns, samt upplysas om att det 

finns en dialog mellan arbetsmarknadens parter. Grundprincipen är att alla textilarbetare, 

oavsett tillverkningsföretag ska ha rättvis levnadslön och bra arbetsvillkor. Detta gynnar inte 

bara H&M utan även konsumenter, leverantörer samt deras anställda i fabrikerna, 

fackföreningar och regeringar påpekar de i rapporten. H&M beskriver att verksamheten 

bygger på att arbeta med stor respekt för individen. Det gäller allt från rättvisa löner, 

arbetstider och fackföreningsfrihet och att alla ska ha samma möjlighet att växa och utvecklas 

inom företaget. De anser att alla arbetsplatser ska vara öppna och inkluderande där de 

mänskliga rättigheterna ska respekteras och att kollegor ska behandla varandra med respekt 

och ödmjukhet. H&M tar tydligt ställning till diskriminering och trakasserier överallt inom 

företaget och där de är verksamma, och de anser sig själva ha ett starkt etiskt förhållningssätt. 

 Som företag skriver H&M att de har nolltolerans mot korruption och detta förtydligas i 

H&M:s Code of Ethics. I denna Code of Ethics förtydligas det att företaget varken tillåter 

mutor eller “smörjmedelspengar”. Företaget skriver att de arbetar aktivt med att förebygga, 

upptäcka och åtgärda överträdelser kring koden, samt att de tar ansvar att följa upp incidenter. 

Som en rutin kring detta arbetet har H&M en whistleblowing-funktion där rapporteringen om 

eventuella överträdelser kan ske anonymt. Sedan 2013 är H&M med i Transparency 

International Sverige som är en oberoende global organisation som kämpar mot korruption 

samt arbetar för ökad transparens i både privat och offentlig sektor. De redogör i sin rapport 

om ett antal fall av misstänkt överträdelse av Code of Ethics, där utfallen ledde till åtgärder i 

större delen av fallen, i både leverantörsleden och bland anställda. 

 

Koncernen vill att deras varumärke och koncept skall återspegla medarbetarens bredd och 

variation med dess olika bakgrund, intressen och erfarenheter. H&M anser att det är viktigt att 

alla anställda känner motivation och stimulans i sitt arbete vilket ses som en förutsättning och 

en bidragande faktor till att stanna för att fortsätta sin karriär hos företaget, detta gäller såväl 

nyrekryterade och befintliga medarbetare. De flesta ledare inom H&M är internrekryterade 

skriver de i sin redovisning. Företaget anser det viktigt att ledarna aktivt medverkar till en 

kultur, där utfallet är lika viktigt som tillvägagångssättet. H&M arbetar med aktivt coachande 

ledarskap som ska uppmuntra och stötta individer till att nå sina mål. 

 

Företaget uppger att de enbart har fristående leverantörer som producerar deras varor. De 

arbetar med att ställa höga sociala och miljömässiga krav på dessa leverantörer, för att uppnå 

en hållbar leverantörskedja. Företaget beskriver sitt arbete genom viktiga verktyg som 

transparens och spårbarhet för en ökad hållbarhet, samt sin uppföljning för att säkerhetsställa 

att H&M:s uppförandekod efterlevs av leverantörerna. H&M upplyser om att de var ett av de 

första företag inom branschen att offentliggöra en lista över alla sina leverantörer, som 

publiceras via företagets hemsida sedan 2013.  
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4.6 ICA Gruppen 

ICA Gruppen (ICA) ser sig som en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel. 

Koncernen består av Apotek Hjärtat, Hemtex, ICA Banken och ICA Fastigheter, och är 

verksamma framförallt inom Sverige, men även i Baltikum. I slutet av 2015 uppgick antalet 

hel- eller delägda butiker samt apotek till 2 114, med cirka 30 000 anställda. ICA:s vision är 

att göra varje dag lite enklare för konsumenten och sedan 2004 har de upprättat en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI som är integrerad i årsredovisningen och hämtas på 

hemsidan. Hållbarhetsinformationen hänvisas till 14 sidor, men återfinns i hela 

årsredovisningen som är på totalt 140 sidor.  

 

ICA har utfört en väsentlighetsanalys som grundar sig i intressenternas krav och förväntningar 

och i ungefär hälften av hållbarhetsrapporten förmedlar ICA en närmare beskrivning på hur de 

använder sig av ett GRI-index, samt hur de har gått tillväga i sina beräkningar.  

 

4.6.1 Hållbarhet enligt ICA 

Koncernen samarbetar med cirka 1 300 fristående ICA-handlare genom franchiseavtal. ICA 

uppger att dess hållbarhetsinformation är avgränsad och uppgifterna endast presenteras om de 

anses vara väsentliga för ICA:s eget arbete kring hållbarhet. Enligt företaget består ICA:s 

hållbarhetsarbete i att minska energiförbrukning, reducera avfall som hämtas vid utleverans 

av varor till butik, försäljningsdata och se till att butiker är certifierade enligt svanen eller 

svensk standard för livsmedelshantering i butik. Företaget ser sin hållbarhetsredovisning som 

ett redskap att kommunicera med omvärlden samt att arbetar och utveckla hållbarhet.  

 

4.6.2 Miljömässig Hållbarhet 

ICA arbetar med att certifiera stora delar av sina inköp, mot relevanta standarder för kvalitet 

och miljö. Företaget skriver att de lägger stor vikt vid att deras olika funktioner är certifierade 

i enlighet med vad respektive miljö- och kvalitetsstandarder kräver. Bland annat skriver de att 

logistikverksamheten i Sverige, inköpsverksamheten i Asien och deras affärsverksamhet i 

Baltikum certifierat enligt ISO 14001. ICA beskriver att det görs internrevisioner både på 

varor i butik och hos leverantörer, enligt accepterade standarder som till exempel för 

livsmedel och kosmetika. Apoteken, uppger ICA, har egna kontrollprogram som ska följa 

läkemedelsverkets föreskrifter och är pliktiga att anmäla om det förekommer allvarliga brister 

i verksamheten. 

 

I sitt miljökapitel beskriver ICA hur de räknat fram sina resultat och tydliggör hur utsläpp, 

energi, transporter och avfall sett ut de senaste åren med hjälp av grafer och tabeller. De 

redogör för att utsläppen totalt har ökat under året och förklarar att en inträffad 

utrustningshaveri i Baltikum vilket orsakade stora läckage av köldmedia. Vidare påpekar ICA 

att i Sverige har utsläppen minskat, vilket är resultatet för att de ökat sin andel användning av 

förnybar el. ICA belyser att de strävar efter att minska avfall samt ha en hög återvinningsgrad 

i lager och i sina butiker. De informerar om ett pågående arbete inom företaget som innebär 

att effektivisera infrastrukturen samt att leveranserna ska köras med färre och mer välfyllda 

laster. Detta vill resultera i att den totala transporten kommer att minska skriver ICA i 

rapporten. 
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4.6.3 Social Hållbarhet 

Ica:s leverantörer förväntas ha en en miljöpolicy och ett aktivt internarbete för miljön, i syfte 

att minska påverkan från produktion. Skulle det upptäckas brister i ICA:s interna eller externa 

revisioner, får leverantörerna en andra chans att åtgärda problemet med hjälp av en 

handlingsplan som upprättas. Om leverantören inte följer handlingsplanen och problemet 

återstår vid en andra revision, påtalar ICA att avtalet avslutas. Under det redovisade året 

meddelar företaget att de avslutat samarbetet med åtta leverantörer då de inte vidtagit åtgärder 

eller att leverantören inte uppfyllt koncernens krav gällande mänskliga rättigheter. I 

högriskländer görs sociala revisioner på plats hos leverantörer gällande ICA:s egna varor, för 

att säkerställa att de produceras på ett acceptabelt sätt när det kommer till mänskliga 

rättigheter. ICA skriver att de arbetat fram ett verktyg för att de sociala revisionerna ska 

skyndas på, i syfte att hjälpa leverantörer att förbättra arbetsförhållandena i produktionen. 

ICA påtalar att diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, att unga arbetare exponeras för 

riskfyllda arbeten, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal samt andra brister i 

efterlevnaden av mänskliga rättigheter inte accepteras. Detta klargörs i policyer och avtal med 

samtliga leverantörer. 

 

I sitt avsnitt hälso- och samhällsengagemang skriver ICA att de har en ambition till att 

uppmuntra sina kunder till en mer hälsosam livsstil. För att bidra erbjuder företagskedjan 

allergianpassade produkter. De framför i sin rapport att framförallt gluten- och laktosfria 

produkter har ökat de senaste åren. Vidare beskriver de att det finns en öppen dialog med 

myndigheter, politiker och andra branschkollegor, för att bidra till att minska hälsoproblem. 

Kunden är i fokus och för att underlätta deras vardag försöker ICA vara tydliga med skyltning 

med allergianpassade produkter i butikerna, samt ge ytterligare information på webben. 

Utöver detta arbetar de med flertalet samhällsorganisationer för att främja en mer hållbar 

framtid ur ett samhällsperspektiv, och nämner då framförallt Childhood och Rosa Bandet som 

samarbetspartner. 

 

I Sverige ser ICA sig själva som en stor arbetsgivare. De har ett stort antal anställda, men 

informerar samtidigt att de butiksanställda i fristående franchisetagare, inte är medräknat i 

rapportens antal. I företagets illustrerande grafer och tabeller visar fördelningen vara jämlik 

mellan könen, men i Baltikum är det stor majoritet kvinnor som är anställda inom kedjan. Det 

totala antalet anställda i ICA:s koncern visar att kvinnor utgör en stor majoritet. Rapporten 

visar att det är kvinnodominerat även i ledarpositioner.  

 

4.7 NCC 

NCC grundades 1988 och är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som har cirka 18 000 

anställda. De är verksamma inom Skandinavien samt i Estland, Tyskland och Ryssland. 

Företaget utvecklar kommersiella fastigheter, bygger bostäder, kontor, industrilokaler och 

offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. 

 

Företaget skriver att de regelbundet stämmer av med sina intressenter för att säkra att 

företagets prioriteringar är relevanta för marknaden. I sin hållbarhetsrapport grupperar de sina 

väsentliga frågor utifrån dimensionerna ekonomisk, socialt och miljömässig ansvarstagande. 

Företagets hållbarhetskapitel “Mot ett mer hållbart samhälle” hittas på företagets hemsida och 

är integrerad i deras årsredovisning. Bolaget har redovisat enligt GRI de sex senaste åren och 

rapporten består av 10 sidor. 
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4.7.1 Hållbarhet enligt NCC 

NCC skriver att deras hållbarhetsarbete grundas i företagets vision om att förnya branschen 

och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. I rapporten poängterar NCC att de produkter och 

tjänster som byggbranschen förser samhället med, använder sig av stora materiella resurser 

och energi. Genom att aktivt förebygga påverkan av de kommande utmaningarna påpekar 

NCC att branschen kan omvandlas till en mer hållbar sektor. Företaget betonar att de har ett 

samarbete med kunder och leverantörer, samt ett aktivt engagemang i samhället för att bryta 

de traditionella arbetssätten och uppnå en mer hållbar framtid. NCC anser sig själva ha en 

aktiv roll i samhället och att de kan bidra till att möta de kraven som ställs genom 

urbaniseringen och bostadsbyggandet. 

 

4.7.2 Miljömässig Hållbarhet 

NCC poängterar sitt medvetande om företagets förbrukning av materiella resurser, och 

nämner att de främst lägger fokus på att minska antalet av bolagets leverantörer samt kunders 

miljöpåverkan. Vidare skriver de att det pågår ett ständigt arbete inom bolaget med att 

utveckla energisnåla, klimatanpassade och resurseffektiva produkter och tjänster för att gå 

mot en mer hållbar riktning. Konceptet “Hållbara renoveringar” beskriver företaget vara en 

viktig aspekt och drivs i samverkan med kommuner, hyresgäster samt övriga aktörer för att 

frambringa likaså trygga som ekonomiska lösningar.  

 

Kring företagets asfaltsproduktion informerar NCC att de använder sig av delvis återvunnen 

asfalt och att det är en process som de kontinuerligt arbetar för att förbättra. För att bidra till 

att minska de totala koldioxidutsläppen har NCC minskat användningen av fossila bränslen 

genom att öka förbrukningen av träpellets. Bolaget beskriver att ett av sina många mål är att 

reducera utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten. Genom att följa EU:s regelverk, 

använder de sig av verktyg som hjälpmedel för att fasa ut de mest skadliga ämnena. Här ställs 

även krav på leverantörer och NCC beskriver hur de arbetar med spårbarhet i hela 

leverantörskedjan. I Finland meddelar de att det startades ett projekt i ändamål att gynna den 

biologiska mångfalden både under och efter utvinning av sten i företagets grustäkter. I 

samband med projektet upplyser företaget att de gav ut en handbok i syfte att inspirera andra 

aktörer att göra en insats för naturen. Vidare skriver NCC att de i nuläget arbetar med att ta 

fram återvinningsterminaler för att på sikt kunna ta till vara på allt deras byggmaterial. 

 

För att uppnå en hållbar utveckling i sina projekt i Norden arbetas det med miljöcertifieringar 

som bland annat genom upprättandet av bostäder och byggnader med minskad 

energianvändning, både vid byggandet och vid användandet. För att säkerställa 

hållbarhetsaspekter i användningsfasen av NCC:s projekt, erbjuder de kunderna hållbara 

lösningar, genom att erbjuda odlingsbara balkonger, växthus på taket för självhushåll och 

passivhus med solceller.  

 

4.7.3 Social Hållbarhet 

NCC redogör att företagets hållbarhetsvision som de arbetar utefter, syftar på att koncernen, 

aktieägare och kunder ska få samma nytta. Koncernen betonar att fyra grundstenar som ska 

agera vägledande för att uppfylla NCC:s vision. Bolagets värderingar och uppförandekod är 

grundstenarna för hur företaget verkar, det blir även riktlinjer för företagets medarbetare samt 

deras företagspartners i det dagliga arbetet. Koncernledningen anser sig ha ansvar över att 

uppförandekoden efterlevs och följs upp, och beskriver att denna kod innefattar hur företaget 

ska hantera mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt korruption. Detta är något som 
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medarbetarna regelbundet får utbildning och uppföljning i påpekar NCC. De beskriver att 

företaget i samarbete med andra aktörer i branschen, svenska kommuner och landsting tagit 

fram riktlinjer för att främja arbetet och förhållningssättet kring korruption och mutor. 

 

I rapporten poängterar företaget att byggbranschen genomgår ett generationsbyte och därmed 

är kompetensutbyte en viktig faktor för att kunna skapa en hög säkerhet och bibehålla 

bolagets attraktivitet. NCC anser det viktigt att erbjuda praktikplatser och satsar på 

lärlingsprogram. De påpekar att de lägger resurser på att spetsutbilda inom det tekniska 

området, för att få utbildningar som förbereder nyexaminerade och nyanlända vuxna med 

ingenjörsutbildning, och få chansen att komma direkt ut i arbetslivet. Företagets målsättning 

är att ge medarbetaren en bred samhällsförståelse och medvetenhet om arbetsmiljö och 

hållbarhetsfrågor i tidigt stadie beskriver NCC. Vidare påpekar de att detta sätt att tänka kring 

utbildning är något som genomsyrar alla utbildningsnivåer.  I sitt ansvarstagande följer 

företaget FN Global Compact och NCC skriver att de arbetar med att öka mångfalden i 

arbetsgruppen för att minska diskriminering. Detta gäller allt från bakgrund till kompetens 

och erfarenhet. I bolagets ovannämnda uppförandekod konstaterar NCC att alla ska behandlas 

lika oavsett etnicitet, kön, ålder, religion, sexuell läggning eller andra attribut. För att utjämna 

den traditionellt mansdominerade arbetsplatsen, framhäver företaget att de under årets gång 

utbildat dubbelt så många kvinnliga platschefer än vad som gjorts tidigare.  

 

För att hjälpa och underlätta för medarbetaren att göra rätt har NCC utvecklat ett 

lättillgängligt intranät, med riktlinjer och allmänna råd om såväl gåvor, representation och 

konkurrensrätt. NCC informerar att en del av detta intranät är en så kallad “tell me”-funktion 

och beskriver att den fungerar som en whistleblower-funktion. Här kan medarbetare anonymt 

anmäla misstankar om beteenden och ageranden som bryter mot företagets uppförandekod. I 

tillägg till sitt interna intranät skriver NCC att de även har en extern “tell me”-funktion, där 

externa anmälningar behandlas. Bolaget offentliggör i sin redovisning att det förekommit hela 

35 incidenter som lett till uppsägning, omplacering och andra åtgärder, med hjälp av dessa 

funktioner. NCC skriver att deras förbättringsarbete bedrivs med hjälp av en årlig 

medarbetarundersökning, där frågor kring motivation, trivsel, arbetsglädje och lojalitet mäts. 

Resultatet av undersökningen är högre än branschindex, på de flesta av bolagets marknader 

bekräftar NCC. De har under räkenskapsåret arbetat med nya hållbarhetsmål om att halvera 

olycksfallen, och förmedlar i sin rapport att det varit två olyckor under året som haft dödlig 

utgång. NCC anser sig själva ha en stor medvetenhet kring de risker som berör hälsa och 

säkerhet för medarbetarna, något de beskriver sätter detta i fokus. Ett nytt system har införts 

där alla arbetsmiljö incidenter ska kunna registreras.  

 

NCC skriver att de lägger stor vikt i att utveckla ekonomiskt- och miljömässigt hållbara 

affärer genom leverantörsutvärderingar, i syfte att få leverantörskedjan långsiktigt hållbar. 

Detta görs bland annat genom att förkorta transportleden och bedriva sina inköp centralt. 

Handlingsmönster anser NCC genomsyrar hela koncernen och ger dem större kontroll över 

inköpen. Till följd av detta har antalet leverantörer och olika artiklar minskat påpekar de. 

Lever inte leverantörerna upp till NCC:s miljökrav, eller om leverantörerna har stora 

avvikelser, leder detta till att samarbetet sägs upp. 
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4.8 Telia Sonera 

Telia Sonera (Telia) beskriver sig som en global koncern med 21 342 anställda. De erbjuder 

kommunikationstjänster och hjälper människor att vara uppkopplade, kommunicera, göra 

affärer och bli underhållna i vardagen. Företaget grundades 2003 och deras vision är att länka 

världen närmare på kundens villkor. De är börsnoterade på både Nasdaq Stockholm och 

Nasdaq Helsingfors, och är verksamma i Skandinavien, Europa samt Eurasien. I Sverige 

består koncernen av Telia Company, Halebop och Skanova. Telias årsredovisning hämtas på 

företagets hemsida och omfattar 220 sidor varav hållbarhetsarbetet är integrerat och samlat på 

28 sidor. Ytterligare information kring GRI-index ligger separat i årsredovisningens senare 

del. 

 

För att fokusera på de områden som anses mest väsentliga, samt fokusera på de områden 

företaget har störst möjlighet att påverka, upplyser Telia att det görs regelbundna 

avstämningar med hjälp av en enkätbaserad undersökning. I undersökningen ingår likaså 

interna som externa intressenter och dess resultat ligger till grund för Telias sex framarbetade 

fokusområden som hållbarhetsinformationen redogör för. 

 

4.8.1 Hållbarhet enligt Telia  

Telia ser sig som en central del av människans liv och en viktig faktor i samhällsutvecklingen. 

Företaget påpekar att de även har ett ansvar utöver att erbjuda dess produkter och tjänster. 

Bolaget beskriver ansvarsfullt företagande ur sociala indikatorer som antikorruption, 

yttrandefriheten, integritet, ansvarsfulla inköp, samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. 

Tillsammans med företagets värdeskapande delar som de benämner All in, stödjer de varandra 

och fungerar som en viktig del i företagsstrategin och dess dagliga verksamhet. Vidare skriver 

de att utöver sina fokusområden omfattas även arbete med frågor kring skydd av barn på nätet 

och konfliktmineraler. I sin rapport illustrerar de en beskrivning hur företagets beslutsfattande 

och dess rapportering av sitt hållbarhetsarbete och påpekar att styrelsen har det yttersta 

ansvaret för frågorna som berör hållbarhet. 

 

4.8.2 Miljömässig hållbarhet 

I rapportens uppnådda mål redogör Telia att företaget lyckats stödja lanseringen av FN:s 

globala utvecklingsmål och beskriver att de med hjälp av dessa klimatmål visar sina 

intressenter hur de arbetat för att uppnå detta. Företaget skriver att energi, utsläpp av 

växthusgaser och elektroniskt avfall är de främsta miljöutmaningarna i Telias egen 

verksamhet, men att det också ses som en utmaning i hela koncernen. Den negativa 

miljöpåverkan erhålls i produktionen av konsument- och nätverksutrustningen som härleder 

från företagets konstruktion och underhåll. Företaget påpekar att dess miljöarbete och ansvar 

påverkas av väsentliga regionala skillnader och återger att miljöansvaret främst är utmanande 

i Eurasien. Där råder det svag lagstiftning, lågt intresse från kunderna samt bristande 

avfallshantering skriver Telia. I rapporten skriver de att koncernens miljöpolicy är att utföra 

ett strukturerat arbetssätt för att bemöta de aspekter som verksamheten ställs inför. I sina 

aktiva arbeten för att bidra till en positiv miljöpåverkan driver Telia ett 

moderniseringsprogram i syfte att minska företagets energiförbrukning och kostnader i 

förhållande till anläggningshyra. För att uppnå detta köper de förnybar el samt att de innehar 

över 500 soldrivna basstationer i Eurasien i syfte att minska växthusgasutsläppen. Ett vidare 

arbete beskriver de med återvinningsprogram i koncernen, där de samarbetar med extern part 

som ska hantera och återvinna gamla enheter. Telias skriver vidare att verksamheten i Finland 
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arbetar för att uppnå certifieringen ISO 14001. Företaget bekräftar i sin rapport att denna 

certifiering efterlevs redan i delar av verksamheten i Sverige och Estland. I Sverige bygger 

Skanova ut fibernätet. I samband med detta projekt har de utarbetat en fräsning tillsammans 

med Kungliga Tekniska Högskolan, i syfte att uppnå minimal miljöpåverkan när kablar ska 

grävas ned i grönområden. 

Telia anser att Information and Communication Technology branschen (ICT) förser många av 

verktygen att kunna lösa globala utmaningar kopplade till klimatförändringar, samt resurs- 

och energibrist. Vidare skriver Telia “ICT-branschen har kapaciteten att hjälpa andra 

branscher minska sina utsläpp med upp till tio gånger branschens egna utsläpp.” (Telia Sonera 

2015 s. 89). Verksamhetens egna miljömässiga mål sträcker sig fram till år 2018, och beskrivs 

som en vision att minimera den negativa miljöpåverkan, men också att maximera den positiva 

påverkan. 

 

4.8.3 Social Hållbarhet 

Telia poängterar i sin rapport att uppkoppling och teknik har en betydande påverkan på 

samhället och den sociala utvecklingen, och hänvisar till att det tidigare är bevisat att en ökad 

tillgänglighet och användning av mobila- och fasta nät har en positiv inverkan på BNP-

tillväxt. Telia beskriver att för att bäst kunna utnyttja sin kärnkompetens i syfte att skapa ett 

delat värde samt förena samhället har företaget skapat sin All-in strategi. De påpekar att 

digitaliseringen är en global trend och att den skapar flera positiva effekter både för samhället 

och miljön, men erkänner att utvecklingens ojämnheter skapar digitala klyftor. Detta 

resulterar i att det uppstår sociala klyftor anser företaget, men genom att erbjuda en ökad 

uppkoppling kan fler människor få möjlighet att utforska och dela kunskap som vidare bidrar 

till global utveckling. Telia framhäver att dess All-in strategi integrerar ett socialt 

värdeskapande i företagets affärsstrategi genom att den påverkar innovation kring de sociala 

och miljömässiga utmaningar som företaget ställs inför. Med sin All-in strategi skriver 

företaget att de bidrar både direkt och indirekt till att nå FN:s globala mål till en hållbar 

utveckling.  

 

I rapporten redogör Telia för sina sex fokusområden varav fem härleder till företagets sociala 

ansvarstagande. Anti-korruption är att av företagets värdeord och de beskriver att de under 

senaste året har insett vidden av oetiska affärsmetoder i speciellt i regionen Eurasien. 

Företaget beskriver sitt arbete för att motverka detta, vilket innebär att analysera de risker som 

finns, undersöka potentiell förskingring och korruption, utbilda sin personal och även skapa 

en företagskultur som är öppen för att rapportera bevittnade, men också potentiella händelser. 

Då företaget upplyser att det råder nolltolerans mot mutor och korruption skall samtliga 

medarbetare i företagets högriskländer årligen utbildas i etiska dilemman och beslutsfattande. 

Vidare informerar de att i samband med detta har Telia också utökat sitt utbildningsbibliotek 

kring de riktlinjer som gäller i processen för att rapportera överträdelser. Här nämner de en 

visselblåsartjänst finns tillgänglig för att underlätta och utvärdera denna rapportering.  

 

Yttrandefrihet och integritet är Telias nästa värdeord och företaget skriver att det även inom 

detta område finns en medvetenhet om de risker som användarna av dess 

kommunikationstjänst utsätts för. För att bemöta dessa utmaningar skriver företaget att de har 

processer på plats för att säkerhetsställa att FN:s principer gällande yttrandefriheten ska 

efterlevas. I rapporten beskriver Telia hur koncernen har klara instruktioner som konkret 

beskriver hur bedömning och eskalering ska utföras när det ett lokalt bolag mottar 

förfrågningar eller krav som kan ha en potentiell eller en direkt påverkan på yttrandefriheten. 

Dessa instruktioner är utformat i ett formulär samt att verktyget har offentliggjorts skriver 
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företaget. Företaget påstår att majoriteten av deras medarbetare arbetar i en lågriskmiljö, 

vilket hänvisas till kontorsarbete. Därav skriver Telia att de fokuserar på psykosociala och 

ergonomiska aspekter i arbetet kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. I rapporten beskriver 

företaget en policy företaget står för i syfte att säkerställa medarbetarnas och leverantörens 

hälsa, säkerhet samt välbefinnande. Vidare upplyser företaget att det förekommit leverantörer 

i synnerhet Eurasien, som inte lever upp till Telias krav vad det gäller arbetsmiljö. För att 

motarbeta detta utförs leverantörsgranskningar där brister kan påvisas, men Telia framhäver 

att de måste ta hänsyn till skillnader i nationell arbetsmiljölagstiftning. 

 

Under året redogörs det att de förekommit mindre antal rätts- och skatterelaterade processer 

av olika slag kopplade till Telia. En dödsolycka har skett hos en underleverantör till bolaget i 

Azerbajdzjan, men inte i bolagets egen verksamhet. Telia beskriver i sin rapport att de väljer 

sina leverantörer och underleverantörer som har ett bra hållbarhetsarbete och på så sett bidrar 

verksamheten med positiv inverkan i leverantörskedjan. Vidare skriver bolaget att det 

förekommer utmaningar i inköpsverksamheten, då en majoritet av dess leverantörer anses 

ligga på en lägre nivå än medel när det gäller efterlevnad av leverantörskoden. Telia beskriver 

att de utvecklar och inför policyer och arbetsmetoder för att möta dessa utmaningar. De 

utvärderar sina leverantörer för att säkerhetsställa god leverantörshantering och att de 

förhåller sig till hållbarhet. Detta innebär att Telia arbetar för att minska risker som berör 

arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa, samt att de implementerar ett gemensamt arbetssätt i hela 

koncernen. I rapporten skriver företaget att detta är ett arbete uppskattar att ta flera år. Under 

året har det införts en ny process för denna utvärdering gällande alla berörda i regionen 

Eurasien, i syfte att identifiera högrisk leverantörer.  

  



 

 - 35 - 

5 Analys 
 

5.1 Intressenternas delaktighet 

Trots att denna princip är ett sätt att stödja innehållet i rapporten, anser Moneva, Archel och 

Correa (2006) att intressenternas delaktighet även är ett sätt att säkra en hög kvalitet. Det 

framgår klart och tydligt att sex av sju av de utvalda företagen utför en väsentlighetsanalys. 

Skillnaden är mer bestämd i att alla inte redogör för vem dess intressenter är, samt hur de 

segmenterar i intressentgrupper. Ett flertal forskare hävdar att samspelet mellan intressenterna 

är komplexa samt att det kan vara svårt att identifiera intressenterna av ett större antal (Gao & 

Zhang 2006; Moneva, Archel & Correa 2006). Det forskarna påpekar kan återspeglas i tre av 

bolagen då de väljer att sammanfatta och beskriva större grupper av intressenter som en enhet. 

ICA och NCC skriver att de gjort en väsentlighetsanalys men ger ingen förklaring till vem 

som företaget anser ingå i deras intressenter. Det företag som skiljer sig avsevärt från de 

övriga företagen är H&M, som inte redovisar för någon analys kring intressenterna i sitt 

hållbarhetskapitel. De redogör varken för hur de identifierar eller inkluderar intressenterna. 

H&M påpekar mer vem de samarbetar med för att möjliggöra framsteg mot en hållbar 

framtid. Detta gör dem tillsammans med “... kunder, leverantörer, affärspartners, forskare, 

intresseorganisationer, beslutsfattare och andra företag…” (H&M 2016 s. 36). Hur de 

framarbetar sina relevanta hållbarhetsfrågor framgår inte heller av rapporten. Men med 

vetskap av att bolaget har en separat hållbarhetsredovisning på 130 sidor kan den 

informationen tänkas finnas med där. Men då denna princip är en del av säkerställandet av 

rapporten, anser vi att denna information även borde finnas med i den sammanfattade och 

integrerade versionen av hållbarhetsrapporten. 

 

Hur företagen kommer fram till innehållet i sina rapporter är en annan aspekt som skiljer sig 

åt mellan företagen. Intressenternas efterfrågan bör vara utgångspunkten när företaget 

utformar relevant information, och detta bör grundas utifrån en dialog med intressenterna 

(Löhman & Steinholtz 2003). ICA, Cloetta, Holmen och Telia tydliggör att resultatet av 

dialoger eller undersökningar är det som skapar innehållet och frågorna för rapporten. NCC 

och Atlas Copco ser resultatet av intressentdialogen som en bekräftelse på att fokus och 

strategier är rätt. Här kan vi se en koppling till det Akisik och Gal (2011) hävdar, att det kan 

vara ett sätt i hur företagen använder hållbarhetsrapporter till sin fördel, genom att först skapa 

en rapport och att sedan bekräfta den gentemot sina intressenter. Trovärdigheten av innehållet 

i NCC:s och Atlas Copcos redovisning minskar då de öppnar möjligheter för att kommunicera 

den information som intressenterna önskar att höra. Deras sätt att utforma sina rapporter anser 

vi ligger nära kopplade till det forskarna Bebbington (2001) och McKibben (2006) uttalar sig 

om, i att företagen kan se en möjlighet att gömma sina ohållbara metoder. I vår studie har vi 

uppmärksammat att Holmen ligger i framkant. De använder intressentdialogens resultat till 

mer än att bara ta fram relevanta frågor, vilket skapar en uppfattning om att intressenterna har 

en genuin betydelse för verksamheten. De nyttjar resultaten för att själva identifiera styrkor 

och svagheter, därmed är intressenterna inte bara delaktiga i aktuella frågor, men också i hur 

verksamheten arbetar kring att förbättra och utveckla mot en mer hållbar verksamhet. I 

enlighet med tidigare nämnda forskares resonemang håller Holmen sin information relevant 

till vad intressenterna efterfrågar, men också att informationen är uppdaterad och aktuell 

(Bebbington 2001; McKibben 2006; Isaksson & Steimle 2009; Löhman & Steinholz 2003) 
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5.2 Hållbarhetssammanhang 

GRI (2015) definierar hållbarhetssammanhang som en bredare aspekt och ska innebära att 

företagen bör redogöra hur de arbetar på en lokal, regional och global nivå. Woods (2003) 

anser att om företag redovisar med en bredare aspekt blir informationen mer meningsfull. 

Inget av bolagen skiljer sig markant, på ett sådant vis att de inte redogör för mer än de 

individuella prestationerna. Samtliga företag redogör för att de har någon form av globalt, 

regionalt eller lokalt samarbete eller arbete i förhållande till dess bransch. Det som skiljer sig 

utifrån sammanhangsprincipen är att företagen använder sig av de tre ledorden; lokalt, 

regionalt eller globalt i väldigt olika utsträckningar när de skriver. Moneva, Archel och Correa 

(2006) påtalar att när det redovisas och hänvisas till specifika problem och åtgärdsmöjligheter 

kan det öka risken för att flytta fokus från helhetsbilden. I sitt sociala ansvar redogör samtliga 

bolag att de medverkar och följer principer enligt FN Global Compact. Holmen är det enda 

bolaget som ger en mer ingående förklaring i vad dessa principer innebär, där övriga bolag 

mer hänvisar till att det härrör kring frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 

korruption. När det kommer till hur de står i förbindelse med olika mål och avtal är detta 

något som är mera oklart och ger utrymme för att läsaren måste tolka deras engagemang. 

Telia skriver att de “… bidrar direkt och indirekt till att nå FN:s globala mål” (Telia Sonera 

2016 s.74). Vilket inte ger en djupare förklaring kring vad de menar med FN:s Globala mål, 

då FN tagit fram flertalet olika målsättningar i olika grupperingar. Det kan då spekuleras i om 

företagen framför sina visioner, snarare än dess faktiska arbete för att bli kopplade till positiva 

organisationer som exempelvis FN. Alla företag borde ha en vision om att följa starka 

organisationers framarbetade mål för att bidra till hållbarhet, men i framförandet av dessa 

arbeten är det mer intressant att som intressent få veta mer hur de arbetar konkret, och inte 

lika abstrakt. Moneva, Archel och Correas (2006) resonemang om att belysa specifika 

problem och den ökade risken ser vi i samtliga bolag. Här ser vi att Cloetta är ett starkt 

exempel till detta då de bygger stora delar av sin rapport på fyra prioriterade råvaror.  

 

En annan risk i förhållande till att specificera ser vi i H&M:s redovisning. Deras sätt att 

kommunicera uppfattar vi ge utrymme för positiva kopplingar av dess hållbarhetsarbete. De 

skriver ordet globalt genomgående i sin rapport, men det är inte alltid i den sammansättningen 

som GRI:s riktlinjer uttrycker som direkta globala arbeten. “I butiker globalt kan kunder 

lämna in kläder…” (H&M 2016 s. 37). Det kan vi anse vara vilseledande i läsarens 

perspektiv, då det kan vara svårt att urskilja de faktiska arbeten de utför globalt snarare än att 

de är verksamma globalt. Företagens individuella prestationer är något som även blir något 

osynligt när till exempel H&M använder sitt globala språkbruk i fler sammanhang. Utan att 

lägga några tolkningar i språkbruket, då detta inte omfattar studien antar vi att detta kan 

kopplas till Hahn och Lülfs (2014) utmaning för företagen att kommunicera sin information 

till en rättvis bild. 

 

En observation vi gjort i analysen är att företagen inte alltid preciserar sina hållbarhetsarbeten, 

de skriver att de arbetar med frågorna men inte hur. Till exempel beskriver Holmen FN:s 

klimatmål för ekonomisk, social och hållbar utveckling i världen och avslutar med “Holmen 

är verksamt och arbetar aktivt inom dessa områden.” (Holmen 2015 s. 36). Ur läsarens 

perspektiv kan detta ses som tomma löften när det inte ges någon djupare förklaring i hur 

arbetet sker. Utan en konkret beskrivning av vad hållbarhetsarbetet innebär kan företaget 

heller inte styrka sin trovärdighet om att detta genomförs, och på så sätt motsäger det ett av 

hållbarhetens ändamål (Fuente, García-Sánchez & Lozano 2017). Ändamålet att använda 

hållbarhetsredovisningen som ett hjälpmedel för att öka transparensen anser vi minskar när 

Holmen inte delger mer information. 
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Samtliga principer eftersträvar att gynna tidsmässiga jämförelser mellan olika branscher och 

organisationer för att öka trovärdigheten (Moneva, Archel & Correa 2006). Företagens 

hållbarhetsmål anser vi något lättare att jämföra företagen emellan. Majoriteten av bolagen 

redovisar översiktligt för årets utfall genom specifika mål, och framtida mål i förhållande till 

tid. Allra mest utstickande i studien är Atlas Copco som inte redogör för sina framtida mål 

utan snarare fokuserar på att klargöra årets utfall. De beskriver endast om det skett en ökning 

eller minskning från föregående år med att skriva förra årets utfall i parentes löpande i texten. 

Även NCC avviker, då de beskriver sina hållbarhetsmål, men sätter inte målen i något 

tidsperspektiv. “NCC har som mål att halvera bolagets klimatpåverkan genom att reducera 

utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten.” (NCC 2016 s. 39). Deras tidlösa 

målsättning gör att det är svårt att jämföra med övriga bolag. NCC redogör dock för sina 

hållbarhetsmål tidigare i årsredovisningen, där de redovisar vilka mål de haft fram till aktuellt 

år, samt att verksamheten har mål som sträcker sig från 2016 till 2020. Detta är dock 

ingenting som nämns i deras hållbarhetskapitel. 

 

Holmen beskriver sitt pågående arbete samt några av bolagets mål i ett tidsperspektiv på 40 år 

framåt i tiden. Vi tolkar att detta är av naturliga skäl då ett av deras miljöarbete är att plantera 

ny skog. Naturens långsamma tillväxt är något de måste ha med i tidsperspektivet när de 

planerar sina mål. Denna skillnad är ingenting som vi anser påverkar transparensen eller 

pålitligheten i rapporten. Vi har tidigare hänvisat till hur Moneva, Archel och Correa (2006) 

som påtalat att det krävs specifikation och definierade gränser. I detta fall ser vi att 

skogsindustrin skiljer sig och blir inte jämförbar med andra branscher i vår studie, som samma 

forskare påstår ska öka trovärdigheten (ibid).  

 

5.3 Balans 

Enligt principen för balans ska företag vara öppna med sina negativa effekter likväl som de 

redogör för sina positiva arbeten för en hållbar utveckling (GRI 2015). GRI är inget 

standardiserat hjälpmedel vilket gör att utrymmet för att vara selektiv i den informationen de 

delger är stor (Milne & Gray 2013). Vi anser vårt urval av företag är stora aktörer i samhället 

som bidrar till påverkan både socialt och miljömässigt. Men samtidigt kan de också i en större 

utsträckning bidra till att förbättra, och bör agera som förebild för samhället och individer. 

Även i denna kategori skiljer sig H&M avsevärt då deras sätt att kommunicera med att betona 

sina effekter med positiva ledord. De anger inget konkret erkännande som klargör hur de olika 

delarna i företaget påverkar miljön i den hållbara utvecklingen, men de framhäver hur de kan 

påverka och förbättra genom sina samarbeten och sina engagemang. Väldigt ofta förekommer 

det att de använder ordet ekologiska när de är transparenta kring sin användning eller 

förbrukning, vilket Moneva, Archel och Correa (2006) nämner som en risk att försköna eller 

flytta fokus från den negativa aspekten. Utan någon begränsning eller lagkrav gällande 

hållbarhetsredovisningar har det utvecklats normer angående hur respektive företag förväntas 

agera (Waddock 2008).  

 

Vid ett beslutsfattande är det lika viktigt för intressenterna att ta del av företagens negativa 

effekter, som de positiva förbättringsarbetena (Moneva, Archel & Correa 2006). Ett annat sätt 

att dämpa den negativa miljöpåverkan kan ses i NCC:s rapport. De är transparenta när det 

kommer till arbetet kring social- och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet, men de 

generaliserar sin negativa påverkan på miljön till hela branschen och inte hur de påverkar i 

den egna verksamheten. Holmen generaliserar även de, om än inte lika mycket, men menar att 

deras bransch är en nyckelperson i arbetet i att begränsa klimatpåverkan. De vill även påpeka 
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att deras nya produkter som de utvecklar anses bidra till lösningen på klimat- och 

resursproblemen.  

 

Sherman (2012) beskriver det vara en utmaning att delge sina negativa effekter och ge en 

rättvis bild över verksamhetens situation. Holmen är transparenta med både negativa och 

positiva effekter. Företagets rapport beskriver inte bara vilken direkt eller indirekt påverkan 

de ger, utan även fakta om hur närliggande ekosystem påverkas av verksamheten. Holmen är 

lite mer kortfattade och oklara när de beskriver sina effekter och arbete som berör 

medarbetarna. Här lägger Holmen mer fokus på vilka positiva effekter de önskar att 

åstadkomma. I rapporter där det förekommer avgränsningar, kan det vara svårt att få en 

uppfattning om vad som inte tas med och hur mycket av den negativa påverkan som döljs för 

läsaren. Om avgränsningar i helhet är positiv eller negativt blir en tolkningsfråga. Om vi 

jämför ICA:s och Cloettas rapporter som båda har avgränsningar ser vi ICA som något 

mindre transparenta än Cloetta. Det som ligger utanför ICA:s avgränsningar nämns inte alls, 

till skillnad från det som ligger utanför Cloettas avgränsningar vilka nämns kortfattat i 

rapporten.  

 

5.4 Jämförbarhet 

Den icke-finansiella informationen består till stor del av kvalitativ information som försvårar 

ett jämförande (Olsson & Sörensen 2011). I analysen uppmärksammades det att när företagen 

integrerar sin hållbarhetsinformation, ställer det krav på att läsaren orienterar sig fram i 

respektive rapport. GRI:s ändamål är att rapporternas information ska kunna jämföras utifrån 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat mellan branscher (GRI 2015). I vår analys 

ser vi att företagen använder sig av olika dispositioner i rapporterna. Urvalets företag redogör 

sina åtaganden och arbeten utifrån de tre dimensioner, där det faller sig naturligt i förhållande 

till dess text. Då vår studie avgränsas till hållbarhetskapitlet finns det en risk att delar av 

respektive företags hållbarhetsinformation försummas. Detta kan missgynna den rättvisa 

bilden.  

 

I den finansiella redovisningen finns det en klar struktur som företagen måste följa (Betianu 

2010), vilket vi anser gör ett jämförande enkelt oavsett vilken bransch man önskar att jämföra 

med eller emot. Här har vi observerat att den största skillnaden grundar sig i avsaknad av en 

struktur. Utan en standardiserad struktur i den icke-finansiella delen anser vi att detta 

komplicerar ett jämförande överlag. Samtliga av företagen i vår studie har sitt eget upplägg, 

med egna rubriker. Detta strider mot Woods (2003) resonemang om att garantera kvalitet och 

tillförlitlighet av rapporterna. Atlas Copco är det enda bolaget som inte hänvisar till ett givet 

hållbarhetskapitel utan har delat sin information i tre delar, men samtidigt är det inget tvivel 

om vart man kan hitta samtlig information redan i innehållsförteckningen.  

 

Woods (2003) hävdar att rapporterna ska hållas konsekventa i omfattning och innehåll, för att 

möjliggöra en jämförelse mellan företag och tidigare prestationer. Holmen, Cloetta och H&M 

har alla ett avsnitt som kallas för medarbetarna, men även här hittar vi skillnader i vad 

företagen väljer att redovisa. H&M har som enda företag i vår analys intervjuer med 

medarbetare i sin rapport. H&M:s sätt att strukturera rapporten, genom att implementera 

information för att styrka sitt sociala ansvar kan göra det orättvist och svårt att jämföra med 

ett bolag som inte har samma konstellation. Det kan dock ses som positivt när ett jämförande 

skall ske i samma bolag över tid, om de använder samma struktur för varje år. ICA redogör 

också för ett avsnitt med rubriken medarbetarna, men de redogör enbart sin kvantitativa 

information illustrerad i grafer. Företaget bekräftar att de har 30 000 anställda, men ändå får 
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man inga upplysningar om vilka utbildningsmöjligheter, vilken roll ledarskapet har i 

förhållande till övriga medarbetare eller vilka övriga rättigheter de anställda har. Telias 

rapport har uteslutit den kategorin helt, men hänvisar till arbetskulturen i flera av sina 

hållbarhetsarbeten. NCC har inget eget kapitel om medarbetarna, men delger information 

kring sina anställda under säkerhet och hälsa samt sitt avsnitt om etik och compliance.  

 

Liknande strukturskillnader återspeglar sig när företagen informerar sina miljöfrågor. ICA, 

Holmen och Telia har ett eget avsnitt som de kallar miljö. Trots att informationen är lätt att 

härleda till respektive företag, så är det innehållet i avsnittet som skiljer sig. ICA illustrerar sin 

information överskådligt i grafer avgränsat till varje typ av påverkan, men har minimalt med 

förklarande text. Till skillnad från Telia som enbart redogör sin information i text och nämner 

i en kort mening hur företagets förbättringar av växtgasutsläpp som skett under året. Dessa två 

företag blir ytterligheter där Holmens miljökapitel kan ses som en kombination av mycket text 

och få grafer. H&M är det företag som är minst likt de andra, då de använder sig av en 

annorlunda struktur. De har en informativ rapport kring de olika delarna, men har 

sammanfattat samtliga delar i en löpande text, samt att de blandar både sociala och 

miljömässiga frågor. NCC har en liknande struktur som Holmen, samtidigt som ICA och 

Cloetta redovisar liknande varandra, med samma typ av indelning och tidsperspektiv vilket 

förenklade jämförandet trots olika branscher. I helhet så kan vi sammanfatta studiens företag 

att brista i dess utförande gällande Woods (2003) kriterie för att säkerställa kvalitet och 

tillförlitligheten. När det skiljer sig så markant i strukturuppbyggnaden, anser vi att det strider 

mot Moneva, Archel och Correa (2006) som hävdar att principen skall främja jämförelser 

över tid och mellan bolag.  

 

5.5 Klarhet 

När vi jämför i förhållande till principen om klarhet, hur begripliga respektive rapporter är 

kan vi i stora drag säga att bolagen lever upp till det kriteriet. Men vi hittar ändå detaljer som 

kan anses som icke-begripliga. Bland annat tycker vi att det kan anses obegripligt när 

företagen rapporterar kring arbetsplatsolyckor, där Holmen, Atlas Copco och NCC refererar 

sina arbetsolyckor till antal arbetade timmar. “Arbetsolycksfall med mer än 8 timmars 

frånvaro, antal per miljon arbetade timmar.” (Holmen 2015 s. 39). Utan en närmare förklaring 

blir detta svårt att referera till utan kunskap. Enligt Betianu (2010) innehar inte alla 

intressenter samma erfarenheter kring bolaget, vilket företagen bör ta hänsyn till utan att 

försumma information. Det framgår inte av rapporten om dessa en miljon arbetade timmar 

hänförs till individuell arbetsprestation eller till koncernens alla medarbetare. Detta gör det 

lätt att jämföra dessa bolag med varandra, men i förhållande till Cloetta som refererar sina 

arbetsplatsolyckor till “antal dagar mellan incidenter som leder till >1 dag frånvaro” (Cloetta 

2015 s. 51). Vi anser i enlighet med Woods (2003) att information i största möjliga mån skall 

räknas om för att underlätta ett jämförande, och på så sätt göra informationen mer 

meningsfull. Utan djupare kunskap kring företagen blir det då svårt att jämföra då de 

använder olika definitioner och olika mätenheter.  

 

En annan reflektion är till exempel för ICA:s del, som använder stor del av sin 

hållbarhetsinformation till att skriva om hur de använder sig av certifieringar i de olika 

enheterna. Men de redogör inte för vad de olika enheternas certifieringar innebär eller hur 

dessa påverkar eller bidrar positivt. Förutom certifieringar listar de även ett antal samarbeten 

de har med olika organisationer, där en del kan ses som kända för allmänheten. Här ges det 

ingen djupare förklaring som Woods (2003) rekommenderar, kring hur de arbetar eller vad de 

gör för att förbättra ICA:s hållbarhetsarbete. Även Holmens hållbarhetsarbete innebär en del 
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certifieringar, men till skillnad från ICA härleder de till att läsaren kan hitta dessa certifikat på 

Holmens webbsida. Då hållbarhetsrapporter ligger till grund för företag att kommunicera med 

sina intressenter (IAS 1997), är det grundläggande att rapporten är begriplig för att dialogen 

ska anses värdeskapande (GRI 2015). 
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6 Slutsats 
 

6.1 Avslutande diskussion  

Hållbarhetsredovisningen skiljer sig avsevärt från den finansiella rapporten då företagen 

själva anpassar sin redovisning i indikatorer som lämpar sig för respektive bransch. 

Westermark (2013) bekräftar skillnaderna mellan finansiella och icke-finansiella rapporter, 

men påpekar vidare att utan en reglerade eller med givna krav på hållbarhetsredovisningen 

behöver rapporterna inte ge en rättvis bild. 

 

Inget av bolagen skilde sig markant i principen gällande hållbarhetssammanhang. 

Förklaringen till att variationer förekommer, anser vi uppstår då företagens engagemang och 

samarbete är nära kopplat till vad som är relevant för respektive företag. Detta leder till att det 

är svårt att göra ett direkt jämförande mellan de olika företagen. Samtliga bolag har 

engagemang i olika utsträckningar, men varierade i hur de använde sig av de tre ledorden; 

lokalt, regionalt eller globalt. Det som uppmärksammades i vår analys är att företagen 

beskriver att de har hållbarhetsarbeten i de olika nivåerna, men att de inte alltid preciserar på 

vilket sätt. Samtliga följer FN:s tio principer gällande bland annat mänskliga rättigheter, varav 

Holmen enbart gav en längre förklaring kring vad arbetet kring dessa principer innebär. Då 

övriga bolagen inte gav någon närmare förklaring eller specificering i hur de utifrån sin 

verksamhet arbetar kring dessa mål och principer, väcker det frågan om att företagen snarare 

nämner samarbetet för att relateras till positiva organisationer som till exempel FN. 

 

De företag som upprättar sina aktuella frågor gällande hållbarhet baserat på det resultat de fått 

genom dialog med sina intressenter, anser vi har ett aktivt deltagande med intressenterna, 

NCC och Atlas Copco bekräftar och styrker snarare deras redan befintliga strategier. 

Huruvida intressenternas delaktighet har någon påverkan eller inte är av betydelse för läsarna 

i ett jämförande inför ett beslutsfattande, är svårt att dra slutsatser om utifrån vår studie. Vi 

anser att skillnaderna utgör mer en detalj som kan ge läsarna en större förståelse i hur 

företagen tolkar sin verksamhet, i förhållande till vem de kommunicerar med. När företagen 

redogör för hur de framarbetat sina intressenter och hur processen till informationen de 

redogör för, medför detta en större trovärdighet i att det finns ett samarbete. Delaktigheten är 

en av GRI:s principer för innehåll och därmed anser vi att den bör finnas integrerad i samband 

med rapportens hållbarhetkapitel. När företag använder sig av beskrivningar som 

sammanfattar en hel grupp intressenter, kan detta framstå som att företaget graderat sig i att 

kommunicera alla sina frågor till samtliga intressenter, som H&M i vår studie är ett exempel 

på.  

 

För att uppnå en väsentlig rapport bör innehållet anpassas utefter vad intressenterna 

efterfrågar och som i resonemanget ovan visar det sig att variationerna som uppstår i de olika 

hållbarhetsrapporterna kan sägas vara av naturliga skäl. Intressenterna i konfektyrbranschen 

har ett stort intresse av hur företagen arbetar för att förbättra odlingsförhållanden, medan 

byggbranschens intressenter mer är intresserade av energiförbrukning och avfallshantering. 

Ett liknande resonemang uppfattar vi även kan föras kring företagens engagemang. 

 

När skillnader i innehållet kan ses som naturliga, ställer detta högre krav på rapportens 

kvalitet. Balans, jämförbarhet och klarhet är de tre principerna enligt GRI som ska 

säkerhetsställa informationens kvalitet så att intressenterna ska kunna göra rimliga 

bedömningar och beslut. Alla bolagen i vår studie är i underliggande ton transparenta med sin 
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påverkan. Men det förekommer tydliga skillnader i hur respektive företag förmedlar arbetet 

kring sina ansvar. Resultatet sett utifrån kvalitetsprinciperna, anser vi att språket är en av flera 

betydande faktorer som påverkar och skapar variationer mellan företagens rapporter. Ett 

komplext problem som uppstod i jämförandet av rapporternas balans, är att det i all text finns 

en bakomliggande tolkning. Företagens ordval och formulering i dess kommunikation gör att 

ett jämförande försvåras. Tolkning av texten är inget vi hade som utgångspunkt i studien, men 

som vi i efterhand bekräftar är av stor betydelse. H&M:s sätt att uttrycka sitt 

förbättringsarbete ger utrymme för en underliggande tolkning av den verkliga aspekten, när de 

framhäver sina arbeten med hjälp av att använda språket i positiva termer. 

 

Det är inte bara språket som gör att ett jämförande blir svårt, men avsaknaden av en 

standardiserad mall. Trovärdigheten av rapporternas kvalitet har i tidigare forskning 

ifrågasatts (Joseph 2012; Leijonhufvud & Melander 2008). Detta kan på grund av att GRI och 

dess riktlinjer haft en frivillig användning samt den existerande anpassningsförmågan (Milne 

& Gray 2013). Det specifika för GRI är att de uppfyller många krav som ställs på en standard, 

men i vår studie identifierar vi att det förekommer variationer som försvårar ett jämförande, 

trots att företagen använder samma generation av riktlinjer. I vår studie ingår ett mindre urval 

av företag i olika branscher och vi ser det därför naturligt att det uppstår variation i val av 

indikatorer. Trots sina specifika inriktningar har vi kunnat identifiera att samtliga bolag 

redogör i stort sätt samma underkategorier. Utan en striktare struktur eller en standardiserad 

mall ser vi det näst intill omöjligt att jämföra då företagen förmedlar informationen där det 

faller sig naturligt och med en spridning i hela årsredovisningen. Några väljer även att 

publicera en separat hållbarhetsrapport och integrera bara en sammanfattning i 

årsredovisningen. Atlas Copco, ICA och Telia använder sig av ett GRI-index, men av olika 

formalia. Med hjälp av att företagen har sammanställt sin information och hänvisat vart 

respektive indikatorer återhittas i rapporterna, ser vi den som ett stort hjälpmedel för läsarna 

att hitta specificerad information.  

 

Hållbarhetsrapportering i förhållande till begriplighet har i en tidigare studie visat att GRI:s 

riktlinjer mer är till hjälp i intern kommunikation, då företagen snarare använder 

informationen för att se verksamhetens starka och svaga sidor (Hedberg & von Malmborg 

2003). Då hållbarhetsrapporter ligger till grund för företag att kommunicera med sina 

intressenter (IAS 1997), är det grundläggande att rapporten är begriplig för att dialogen ska 

anses värdeskapande. När vi analyserade studiens företag ansåg vi att samtliga redogör en 

begriplig rapport, men även här kan vi se att det finns skillnader. Flertalet av företagen delar 

upp sina anställa utifrån kollektivanställda och tjänstemän, men utifrån de olika branschernas 

arbetssituation lägger vi en naturlig förklaring i att de även definierar till exempel 

arbetsolyckorna olika. Även om det finns naturliga skäl att det skiljer sig, bidrar det till att ett 

jämförande blir präglat av ett tolkande perspektiv. I vilken omfattning antal olyckor på en 

miljon arbetade timmar är av positiv eller negativ aspekt, skulle kräva mer ingående kunskap 

kring respektive bransch i förhållande till risker.  
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6.2 Slutsats 

Analysen utgår från fem av GRI:s totalt tio innehålls- och kvalitetsprinciper vilket gör att det 

kan bli svårt att urskilja en allomfattande slutsats. Enligt GRI skall företag ta hänsyn till 

principerna; hållbarhetssammanhang och intressenternas delaktighet, för att säkerhetsställa 

transparens i rapportens innehåll. Något som har uppmärksammats under analysen är att 

fluktuationer förekommer i innehållet. 

 

Slutsatsen i vår studie är att det förekommer tydliga variationerna i både innehåll och kvalitet 

av de analyserade bolagens redovisningar. Variationen av respektive bolags innehåll tolkar vi 

ligger till grund för att de är verksamma i olika branscher. För att skapa relevans till rapporten 

måste variationen anpassas till verksamhetens olika intressenter samt det ska finnas relevans 

mellan bransch och hållbarhetsarbeten. Orsaken att det skiljer sig mellan branscher och i 

rapporternas innehålle kan då förklaras av naturliga skäl och något som vi inte kan ändra eller 

påverka. Det är heller inget som vi anser påverkar trovärdigheten i rapporterna.  

 

Av rapporternas kvalitet anser vi att principerna för balans och jämförbarhet är principerna 

som orsakar den variationen som rapporterna återspeglar. I rapporternas balans märkte vi att 

det finns ett stort utrymme för fria tolkningar. Det som avgjorde den största skillnaden utifrån 

balansprincipen är hur företagen använder sig av ett positivt språk och hur de formulerar sin 

information. Detta gör att företagen faktiskt kan dölja sina ohållbara metoder och få 

organisationen att framstå mer positivt (James 2015). I sin tur påverkar detta trovärdigheten 

av rapporten negativt. I avseendet av rapportens struktur i principen av jämförbarhet, tolkade 

vi att skillnaderna uppstod pga att rapporteringen sker efter valfri struktur. Den information 

som redovisas, förmedlar företagen där det faller sig naturligt i den löpande texten och gör att 

informationen förekommer med stor spridning. Utfallet blir att det är praktiskt taget omöjligt 

att jämföra de olika rapporterna utan att ta del av respektive bolags hela årsredovisning. Detta 

leder till att trovärdigheten för rapporternas kvalitet minskar. För att den icke-finansiella 

rapporten ska närma sig en liknande status som den finansiella i den utsträckning det är 

möjligt, anser vi att det vore bättre med ett mer specifikt och en standardiserad mall utformat i 

hänsyn till branscher istället. För att få en ökad trovärdighet till rapporternas kvalitet anser vi 

att det är i behov av denna standardisering i syfte att minska företagens utrymme för 

kommersiell användning. En standardiserad mall för närliggande branscher skulle även 

innebära att företagen tvingas använda samma rubriker samt mätmetoder. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då resultatet i vår studie inte går att generalisera på en population på grund av metodval, hade 

det varit intressant att göra en likande studie av ett större antal bolag med ett kvantifierat 

resultat. En annan intressant aspekt i kvalitativ form hade varit att utföra en diskursanalys, i 

avseende att tolka det språk som företag använder för att kommunicera sin hållbarhet. 
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