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Abstract 
Today’s society puts a large focus on the environment and on firms to work with sustainability. 

Due to the emergence of multiple scandals, the demand for firms to work for sustainability has 

increased. Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the most common concepts within 

sustainability and consists of three perspectives economic, social and environmental. 

Sustainability reporting is optional and multiple organizations have developed principles and 

guidelines for companies. Global Reporting Initiative (GRI) is one of the largest organizations 

that have developed guidelines for sustainability reporting. Standard disclosure is part of the 

guidelines and companies can choose to report these guidelines in three different application 

levels.  

 

The purpose with this study is to investigate if the chosen corporations are reliable in their 

accounting of sustainability work according to GRI’s guidelines and if the corporations’ 

sustainability reporting according to GRI is affected by and can be connected to the existing 

framework, and therefore affect the listed companies that have been studied. The study further 

aims to compare the listed companies reports in accordance to GRI within and between the 

sectors Basic materials, Costumer goods and Financials. 

 

The study consists of 12 listed corporations, four in each sector of the sustainability reporting 

according to GRI’s framework. A qualitative approach has mainly been taken due to the studied 

corporations reports of sustainability, this includes sustainability reports, annual reports and 

financial reports for the corporate group. From GRI’s standard disclosures, we have interpreted in 

regards to how well the corporations follow and meet the guidelines in their sustainability reports 

and compared companies' accounts within and between sectors. The study is also partly reflected 

in a quantitative approach as parts of the result are presented in tables and charts.  

 

The findings from the study showed that the listed corporations follow the guidelines of GRI in 

sustainability reporting but do not fully meet all the standard disclosures for the declared 

application level. The standard disclosures allow a large room for interpretation, which can be 

seen through the varying information between the companies. The corporations’ sustainability 

reports have different placements and are therefore influenced by different sets of regulations. 

We have therefore come to the conclusion that the GRI’s sustainability reporting is not 

completely trustworthy. The study furthermore showed that the sectors procedure of reporting 

between the three perspectives were not of importance, since two or three sectors put their focus 



rather equal between the perspectives. However, the Financial sector put less focus on the 

environment perspective. A higher application level of the reports can be seen in the Basic 

material sector, while the Financial sector reports on a lower level.  

 

We see GRI’s framework as a step in the right direction to making sustainability a part of 

company reporting. However we also believe that GRI has a long way to go before reaching its 

purpose, which is to compare and evaluate the sustainability result in the understanding to rules 

and standards and to compare result within and between the organizations.  

 

 

Keywords: CSR, GRI, Sustainability reporting, Rule book for Issuers, IFRS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
I dagens samhälle finns ett stort fokus på miljö och att företag ska arbeta med hållbarhet. Efter 

flera uppmärksammade skandaler har kraven på företagens hållbarhetsarbete ökat. Corporate 

Social Responsibility (CSR) är ett av de mest förekommande begreppen inom hållbar utveckling 

och består av tre perspektiv ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hållbarhetsredovisning är 

frivillig och det finns flertalet organisationer som tagit fram principer och riktlinjer till företagen. 

En av de större organisationerna är Global Reporting Initiative (GRI) som tagit fram ett ramverk 

för hållbarhetsredovisning. Standardupplysningar utgör en del av ramverket, organisationen kan 

välja att rapportera standardupplysningarna på tre olika tillämpningsnivåer.   

 

Syftet med studien är att undersöka om de noterade bolagen är tillförlitlig i sin redovisning av 

hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer samt om bolagens hållbarhetsredovisning enligt GRI 

berörs av och kan kopplas till gällande regelverk och som kan påverka de undersökta 

börsbolagen. Vidare syftar studien på att jämföra börsbolagens redovisning enligt GRI inom och 

mellan sektorerna Basic materials, Costumer goods och Financials.  

 

Studien omfattar 12 noterade bolag, fyra per sektor som upprättar sin hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s riktlinjer. I studien har vi framförallt använt oss av en kvalitativ innehållsanalys då 

vi studerat bolagens hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och finansiella rapporter för 

koncernen. Vi har utifrån GRI:s standardupplysningar tolkat hur väl bolagen följer och uppfyller 

standardupplysningarna i sin hållbarhetsredovisning samt jämfört bolagens redovisning inom och 

mellan sektorerna. Studien speglas även av en kvantitativ metod då en del av resultatet 

presenteras i tabeller och diagram. 

 

Undersökningen resulterade i att de noterade bolagen följer GRI:s riktlinjer i 

hållbarhetsredovisningen men uppfyller inte i samtliga fall standardupplysningarna fullständigt 

för sin deklarerade tillämpningsnivå. Standardupplysningarna tillåter ett stort tolkningsutrymme 

vilket visat sig genom att bolagen rapporterar varierad information. Bolagens hållbarhetsrapport 

har olika placering och påverkas av olika regelverk. Vi har kommit fram till att rapporteringen av 

hållbarhetsarbetet enligt GRI inte är helt tillförlitligt. Vi har även kommit fram till att skillnaden 

inom studiens tre sektorer inte är av stor betydelse då två av tre sektorer fokuserar relativt jämnt 

mellan perspektiven, dock utmärker sig sektor Financials en aning då miljöperspektivet har 

mindre fokus. Bolagen inom sektorn Basic materials redovisar på en högre tillämpningsnivå 

medan bolagen inom sektorn Financials redovisar på en lägre nivå. 

 

Vi ser GRI:s riktlinjer som ett steg på vägen för att kunna göra hållbarhet till en del som företag 

ska redovisa, dock anser vi att GRI har långt kvar innan de når fram till sitt syfte, jämföra och 

bedöma hållbarhetsresultatet i förhållande till regler och standarder samt jämföra resultatet inom 

och mellan organisationer. 
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1 Inledning 
I kapitlet kommer ämnets bakgrund beskrivas, vilket ger läsarna en inblick av området. Därefter 

presenteras en problemdiskussion som leder fram till de forskningsfrågor uppsatsen besvarar. 

Efter det beskrivs syfte, avgränsningar samt en disposition om hur uppsatsen är uppbyggd.  

1.1 Bakgrund till hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning knyts samman med frågor om hållbar utveckling som handlar om att 

lämna ifrån sig planeten till kommande generationer i samma skick som när den ärvdes. 

Begreppet hållbarhetsredovisning är en översättning av sustainability reporting och tillsammans 

med andra begrepp utgör det en ram för att redovisa ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter av företagets verksamhet (Frostenson, Helin & Sandström 2012, ss. 8-9). Corporate 

Social Responsibility (CSR), Coroprate Citizenship, Environmental and Social Governance 

(ESG), Tripple Bottom Line (TBL) och Sustainability är några av begreppen inom hållbar 

utveckling. CSR är ett av det mest förekommande begreppet och handlar om företagens ansvar i 

samhället (Grankvist 2012, ss. 17-20). Begreppets svenska översättning är företagens sociala 

ansvar eller företagens samhällsansvar (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s. 27). 

 

Hållbarhetsredovisning har diskuterats under lång tid och är idag ett vanligt förekommande 

begrepp i näringslivet (Frostenson, Helin & Sandström 2012, s. 8). I början av 1990-talet blev det 

mer aktuellt för företagen att rapportera om hur de använder sig av hållbarhet. Detta av flera 

anledningar, bland annat för att kunna redogöra sitt arbete för företagens intressenter (Hedberg & 

Malmborg 2003, ss. 161-162). Kraven på ansvar hos företagen har ökat, dels på grund av en ökad 

grad av internationell outsourcing (Elg & Hultman 2011, s. 445) och dels en ökad medvetenhet i 

samhället (Ting, Ramasamy & Ging 2010, s. 365). Detta har skapat nya utmaningar för företagen 

och ökat fokus på arbetet inom hållbarhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, ss. 112-113).   

Kraven på företagen har även ökat på grund av flertalet uppmärksammade företagsskandaler och 

högre förväntningar från media, detta menar flertalet skribenter för olika tidningar däribland 

Jackson (2003, s. 34). Det förväntas ofta att företag med resurser skall ta sitt sociala ansvar och 

fullgöra dess CSR-arbete (Midttun, Gautesen & Gjølberg 2006, s. 375). Företagens sociala ansvar 

har även fått ett större fokus bland politiker (Blombäck & Wigren 2009, s. 256).  

 

Hållbarhetsredovisning och CSR innebär att företaget frivilligt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen
1
. Hur företag arbetar med CSR beror på bransch, vad de anser som viktigt i 

verksamheten och innehåller de olika perspektiven, det vill säga ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt perspektiv (Blombäck & Wigren 2009, s. 264). Det finns ett svenskt företagsnätverk 

för CSR som heter CSR Sweden som startades år 1985 genom stiftelsen Svenska Jobs and 

Society. Företagsnätverket har varit med och grundat CSR Europé år 1995, där de representerat 

sig som medlem och suttit i styrelsen. CSR Sweden arbetar med kostnadsfri rådgivning till 

företag och dess främsta uppgift är att ge stöd i diskussioner mellan politiker och näringsliv
2
.  

Det finns olika principer och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Global Reporting Initiative 

(GRI) är en av dessa som företag kan välja att använda (Grafström, Göthberg & Windell 2008, ss. 

                                                 
1
 CSR Sweden, http://www.csrsweden.se/OmCSRSweden.aspx [2013-01-30] 

2
 Ibid. 

http://www.csrsweden.se/OmCSRSweden.aspx


- 2 - 

 

94-95). GRI utgör ett ramverk för organisationers rapportering av ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt ansvar och företag väljer själva omfattning av ramverkets tillämpning (Global Reporting 

Initiative (GRI) 2006b, ss. 3 & 5). Rapporteringens riktlinjer ger möjlighet att jämföra olika 

företags rapporter och underlättar för utomstående att sätta sig in i CSR-arbetet (Frostenson, 

Helin & Sandström 2012, s. 25). 

1.2 Problemdiskussion 

CSR är ett viktigt begrepp som har ökat i organisationer och dragit till sig mycket 

uppmärksamhet på senare tid (Blombäck & Wigren 2009, s. 256). Forskning framhåller alltmer 

betydelsen av CSR som en viktig faktor för positionering och som en konkurrensfördel av företag 

på marknaden (Luo & Bhattacharya 2006, s. 15). Vilanova, Lozano och Arenas (2009, s. 66) har i 

sin studie kommit fram till att det finns ett samband mellan konkurrenskraft och CSR samt en 

analytisk ram för att identifiera motsägelser associerade till ledningsprocesser, även Sutantoputra 

(2009, s. 34) menar att CSR används av organisationer för att få en konkurrensfördel. 

Undersökningar som utfördes redan år 2002 av PricewaterhouseCoopers (PwC) visade att nästan 

70 procent av cheferna i stora företag trodde att CSR skulle få betydelse för företagens framtid. 

En internationell undersökning av KPMG visade att 45 procent av världens 250 största företag 

producerade miljömässiga och sociala rapporter (Simms 2002, s. 48). 

 

För företagen handlar det om att bygga upp och vårda sin trovärdighet genom att skaffa sig 

förtroende från intressenterna. En viktig del i CSR-arbetet är hur företagen agerar och lever upp 

till de förväntningar som samhället har (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, ss. 68-70). Stora 

multinationella företag i Västeuropa och Nordamerika anser det nödvändigt att utveckla CSR-

programmen till följd av samhällets och medias förväntningar på företagens ansvarstagande 

(Midttun, Gautesen & Gjølberg 2006, s. 369).  

 

Diskussionerna kring de effekter företagen har på miljö och samhälle inleddes långt innan någon 

definition av CSR togs fram, tidigt kritiserades det framväxande begreppet. Det påstods bland 

annat att företagens sociala ansvar enbart låg till grund för ökad vinst och att företagen inte ska 

bära ansvar för sociala frågor, utan det ska staten ta på sig (Claydon 2011, s. 418). Dahlsrud 

(2008, s. 6) menar att det finns en förvirring i definitionen av begreppet CSR på grund av att det 

finns många olika definitioner och ingen universell definition. Han anser att man misslyckas med 

att presentera någon vägledning för hur man ska hantera CSR och att begreppet istället beskriver 

ett fenomen. Detta gör det svårt för företagen att förstå hur CSR är socialt konstruerat i ett 

specifikt sammanhang och på vilket sätt man ska beakta CSR när affärsstrategier utvecklas 

(Dahlsrud 2008, s. 6).  

 

Senaste tidens debatt skiljer på olika typer av CSR beroende på företagens storlek men det finns 

inte mycket forskning kring hur företagens storlek påverkar CSR-arbetet. Forskningen visar 

istället att de teoretiska ramarna för CSR är generella och gäller företag av alla storlekar. Olika 

perspektiv på CSR kan förklaras utifrån vilken bransch företaget tillhör, om företaget har en eller 

flera lokaliseringar och dess bolagsstyrning (Blombäck & Wigren 2009, s. 256 och Ting, 

Ramasamy & Ging 2010, ss. 362-363). En tro på att CSR skiljer sig i företag beroende på dess 

storlek innebär att förståelsen och förväntningar på företagens sociala ansvar kan komma att 

variera kraftigt i olika branscher. En fråga som uppmärksammats i detta sammanhang är om det 
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är möjligt och acceptabelt att behandla företag annorlunda när det gäller CSR (Blombäck & 

Wigren 2009, s. 256).  

 

Rapportering av CSR kan ske på olika sätt, exempelvis genom separata CSR-rapporter. Valet av 

medium kan påverkas av företagets tillgång på resurser och dess strategiska avsikt för att nå 

specifika intressenter. Beslutet att lämna ut information kan stödjas genom förordningar men i 

många länder är rapporteringen av CSR till stor del frivillig (Sutantoputra 2009, s. 35). Tengblad 

& Ohlsson (2010, s. 653) har gjort en undersökning om hur utformningen av företagens sociala 

ansvar påverkats av globaliseringen av nationella affärssystem. I analysen visar rapportering av 

CSR en sakta rörelse mot en global och separat rapportering. De menar att om man i framtiden 

inte kan hantera problem som global uppvärmning och resursförbrukning effektivt, krävs 

lösningar som är mer tvingande på en internationell politisk nivå jämfört med dagens 

självreglering (Tengblad & Ohlsson 2010, ss. 665- 666).  

 

Multinationella företag utfärdar allt oftare rapporter om socialt ansvarstagande som en följd av 

det växande intresset för CSR. Innehållet i dessa rapporter varierar beroende på företag och vilka 

policyer som företaget antagit. För att användbarheten av dessa rapporter ska bli bättre kommer 

det krävas en global enighet om exempelvis vilken typ av information som ska lämnas och 

rapporteringens format (Enquist, Johnson & Skålén 2006, s. 189). I kombination med de många 

olika diskussionerna om hur man kan presentera och rapportera sitt CSR-arbete blir det en stor 

inkonsekvens bland hur företagen rapporterar. Detta gör det även svårt för företagen att utveckla 

en konsekvens i sin rapportering av CSR (Ellerup-Nielsen & Thomsen 2007, s. 25-26). Hubbard 

(2011, s. 824) menar att hållbarhetsredovisning har expanderat fort den senaste tiden men det 

finns flera frågor om den är användbar, tillförlitlig, relevant och jämförbar. Enligt Hubbard 

(2011, s. 845) bör hållbarhetsredovisning visa på det samt information om de viktigaste 

drivkrafterna hos företagen. Han menar att hållbarhetsredovisning kan innebära en skillnad för de 

affärsmässiga argumenten för organisationer (Hubbard 2011, s. 845). 

 

Forskning av svenska företag har gjorts om CSR:s rapportering, vilka framförallt sammanställts i 

GRI. Forskningen visar att de främsta orsakerna till användningen av GRI:s riktlinjer är en 

förväntan på ökad trovärdighet av CSR och att ge en riktlinje för företag som externt vill 

rapportera dess arbete samt att den innehåller en mall för hur man designar en rapport (Hedberg 

& Malmborg 2003, ss. 153 & 161). Hedberg och Malmborg (2003, s. 163) påstår att riktlinjerna 

bör behandlas som ett dynamiskt instrument och kommer därför kontinuerligt att utvecklas. Den 

öppenhet som riktlinjerna ger är viktigare än att ha identiska rapporter att jämföra.  Enligt Willis 

(2003, s. 237) har GRI vuxit fram som ett viktigt instrument för företagen att kommunicera med 

sina intressenter om prestation och ansvarsskyldighet utöver de finansiella rapporterna. Vidare 

menar Willis (20003, s. 237) att företag som rapporterar sin hållbarhetsredovisning utefter GRI:s 

riktlinjer kommer få bättre kvalitativa egenskaper vilket ger tillförlitlighet och jämförbarhet och 

som liknar de som påträffas i den finansiella rapporteringen.  

 

I en studie av Legendre och Coderre (2012, s. 182) som gjorts på världens 500 största företag, 

visar att antagandet av GRI G3-riktlinjerna påverkas av företagets storlek, lönsamhet, 

företagskultur i ett land och av industrin. GRI:s applikationsnivåer påverkas av den bransch där 

ett företag är verksamt. Resultatet i studien visar även att GRI har blivit de mest accepterade 

riktlinjerna hos stora företag och att en stor del av företagen som antar GRI:s riktlinjer endast 

rapporterar på en odeklarerad nivå (Legendre & Coderre 2012, ss. 189-190). GRI har hjälpt ett 
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antal företag att bli bättre på rapportering av hållbarhetsarbetet, dock orsakar frivilligheten av 

CSR en försvagad effekt av GRI. Mycket tid och ansträngning läggs på att välja bland de olika 

riktlinjerna som finns inom rapporteringen. Vidare dyker frågan upp hur mycket som är rimligt 

att begära av ett företag då det i grunden inte finns några gränser för socialt ansvar (Ellerup-

Nielsen & Thomsen 2007, s. 29). 

 

Som vi uppfattat CSR har det blivit en central fråga på många företags dagordning och ses som 

en konkurrensfördel men det finns vissa problem kopplat till begreppet. Problem som vi uppfattar 

är att CSR är frivilligt och det finns inget bestämt regelverk för om och hur hållbarhetsarbetet ska 

rapporteras. Trots frivilligheten ser vi att de flesta företag känner ett krav att använda sig av 

någon form av hållbarhetsarbete samtidigt som det är viktigt att företagen vårdar sin trovärdighet 

mot intressenter. GRI är ett av de mest förekommande ramverken för rapportering av hållbarhet, 

det leder det oss in på följande problemformulering. 

1.3 Problemformulering 

 Följer och uppfyller börsnoterade bolag på NASDAQ OMX Stockholm GRI:s riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning och är rapporteringen tillförlitlig?  

 Finns det några skillnader i redovisningen av GRI:s riktlinjer inom och mellan sektorerna 

Basic materials, Costumer goods och Financials? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om de noterade bolagen är tillförlitlig i sin redovisning 

av hållbarhetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer och se om bolagens hållbarhetsredovisning enligt GRI 

berörs av och kan kopplas till gällande regelverk och som kan påverka de undersökta 

börsbolagen. Vidare syftar studien på att jämföra börsbolags redovisning enligt GRI inom och 

mellan sektorerna Basic materials, Costumer goods och Financials.  

 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har vi undersökt redovisningen av företagens sociala ansvar enligt GRI:s 

riktlinjer inom sektorerna Basic materials, Costumer goods och Financials hos börsnoterade 

bolag på NASDAQ OMX Stockholm den 9 april år 2013. Vi har granskat senaste offentliga 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. 

  

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  

Fortsättningsvis kommer uppsatsen att disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för den 

metod som uppsatsen baseras på tillsammans med forskningsansats, urval, studiens 

genomförande, datainsamling, studiens trovärdighet samt källkritik. I kapitel 3 presenteras 

uppsatsens teoretiska referensram som innehåller relevant teori utifrån vårt syfte och 

problemformulering. I kapitel 4 redogörs för studiens resultat samt analys av resultatet med hjälp 

av uppsatsens teoretiska referensram. I kapitel 5 presenteras studiens slutsatser och i kapitel 6 

avslutas uppsatsen med en diskussion samt förslag till framtida forskning.  
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2 Metod  

I detta kapitel beskrivs vår forskningsansats och metodval. Vidare beskrivs studiens urval, 

genomförande samt datainsamling. Därefter redogörs för studiens trovärdighet samt källkritik. 

2.1 Forskningsansats 

Forskningsarbetet skiljer sig åt beroende på vilken utgångspunkt studien har. Vi har 

huvudsakligen använt oss av en induktiv forskningsansats men det finns även inslag av deduktion 

vilket enligt Andersen (1994, ss. 147-148) kallas abduktion. Andersen (1994, ss. 33-34) menar att 

i det induktiva angreppsättet är teori resultatet av en serie enskilda observationer och upplevelser, 

i det deduktiva angreppsättet står resultatet för tolkningar utifrån en förutbestämd förhållnings 

ram.  

 

I studien har vi pendlat mellan studiens resultat och att söka teori. Vi arbetade fram en 

undersökningsmodell som vi grundat uppsatsen på i kommande kapitel. Vi har granskat och 

tolkat noterade bolags hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer samt granskat bolagens 

finansiella rapporter för koncernen. Utifrån studiens resultat har vi med jämna mellanrum återgått 

till den teoretiska referensramen för påbyggnad av relevant teori. Vi har utifrån studiens resultat 

inte kunna lägga fram någon ny teori men kunnat lägga fram flertalet slutsatser angående vårt 

område. 

2.2 Metodval  

Inom samhällsvetenskapen finns två olika forskningsstrategier: kvalitativ och kvantitativ (Holme 

& Krohn-Solvang 1997, s. 13). Enligt Bell (2011, s. 115) förknippas induktion och deduktion 

med kvalitativ respektive kvantitativ strategi. Denna studie är av kvalitativ karaktär med 

kvantitativa drag. Enligt Holme och Krohn-Solvang (1997, ss. 13-14) är sättet hur man använder 

siffror och statistik den viktigaste skillnaden mellan forskningsstrategierna. Andersen (1994, ss. 

70-71) menar att kvalitativa metoder inte går att mäta medan utgångspunkten för kvantitativa 

metoder är att undersökningens resultat ska vara mätbara och presenteras numeriskt. 

 

Uppsatsen bygger på studerandet av bolags redovisning av hållbarhet vilket bland annat 

innefattade hemsidor, separata rapporter, årsredovisningar och finansiella rapporter för 

koncernen. Detta för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor, om de studerade 

bolagen följer och uppfyller GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och om rapporteringen är 

tillförlitlig, samt jämföra börsbolags redovisning enligt GRI inom och mellan sektorerna Basic 

materials, Costumer goods och Financials. Bryman och Bell (2011, ss. 297-299) menar att ett 

kvalitativt tillvägagångssätt har ett tolkade synsätt där fokus ligger på ord och text. Observationer 

och intervjuer är exempel på insamlandet av information, utöver detta kan text och dokument 

samlas in och analyseras. Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys då vi studerat 

hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och finansiella rapporter för koncernen. Anledningen till 

studerandet av dokument framför intervjuer är att dokument ger mindre påverkbar information. 

Intervjuer anser vi hade gett oss icke fullständig information då den intervjuade personen fritt kan 

välja vilken information som lämnas. 

 

Vi har även valt att presentera en del av resultatet i tabeller och diagram för att tydliggöra den 

insamlade statistiska data vilket gör att studien får inslag av kvantitativa drag.  
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2.3 Urval 

Forskaren gör ett urval för sin undersökning eftersom populationen för undersökningen i många 

fall är för stor (Bell 2011, s. 147). Urvalet i vår studie består av bolag som är noterade på 

NASDAQ OMX Stockholm och som rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Vi har valt börsnoterade 

bolag då deras redovisning är offentlig samt att bolagen påverkar ett stort antal intressenter. Vi 

har valt ut tre sektorer på NASDAQ OMX Stockholm Basic materials, Costumer goods och 

Financials.  Dessa sektorer har valts ut på grund av att vi vill undersöka skillnader i företagens 

tillämpning av GRI:s riktlinjer då tidigare forskning visar på olika perspektiv av socialt ansvar 

beroende på branschinriktning. För att kunna uppfylla studiens syfte har vi använt ett antal 

kriterier för framtagandet av vårt urval. Enligt Holme och Krohn-Solvang (1997, s. 101) är 

kriterierna ett sätt för forskare att få en variationsbredd i materialet och på det sättet inte få ett 

slumpmässigt eller tillfälligt urval. I vår undersökning har vi valt fyra noterade bolag inom 

respektive sektor då en del av vårt syfte är att jämföra börsbolags redovisning av socialt ansvar 

inom Basic materials, Costumer goods och Financials. Fyra bolag inom respektive sektor har 

valts eftersom det ger oss möjlighet att urskilja samband och mönster inom och mellan 

sektorerna.  

 

De bolag som ingår i studiens urval hade störst omsättning inom respektive sektor på NASDAQ 

OMX Stockholm den 9 april år 2013. Vi har valt dessa bolag då de omsätter stora ekonomiska 

värden. Vidare ska dessa bolag redovisa socialt ansvar enligt GRI:s riktlinjer. Följande bolag 

ingår i studien:  

 
Basic materials BillerudKorsnäs Boliden Holmen SSAB 

Costumer goods Electrolux Husqvarna Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget (SCA) 

Swedish Match 

Financials Handelsbanken Nordea Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) 

Swedbank 

          Tabell 2.1: Undersökningens bolag 

 

Följande bolag Industrivärden, Oriflame SDB, Lundin Mining Corporation SDB, Höganäs och 

Stora Enso har fallit bort i vår undersökning på grund av att bolagen inte redovisar enligt GRI:s 

riktlinjer.  

2.4 Studiens genomförande 

Vi startade vår studie med att genomföra ett test där vi kontrollerade om det fanns underlag för en 

undersökning av hållbarhetsredovisning. Urvalet i testet bestod av ett stickprov av bolag noterade 

på NASDAQ OMX Stockholm, i varje bolag kontrollerades om de hållbarhetsredovisade enligt 

GRI:s riktlinjer, vi konstaterade att det fanns ett stort underlag för en fortsatt studie.   

 

Efter vår testundersökning valde vi ut tre sektorer på NASDAQ OMX Stockholm och plockade 

ut fyra bolag inom respektive sektor den 9 april år 2013 som uppfyllde våra kriterier. Valet av tre 

sektorer och fyra bolag gjordes då detta gav oss möjlighet att besvara studiens syfte att jämföra 

börsbolags redovisning av GRI inom och mellan sektorerna. Bolagen granskades utefter 

undersökningsmodellen i figur 2.1. 
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 Undersökningsmodell  

Steg 1: Standardupplysningar 

 Tillämpningsnivå 

 Upplysningar om profil 

 Upplysningar om 

hållbarhetsstyrning 

 Resultatindikatorer 

 Steg 2: Hållbarhetsrapport 

 Placering 

 

 

Steg 3: Finansiell rapport 

 Redovisade 

kärnindikatorer 

 Finansiell rapport 

 Jämförelse  

 

 

  Figur 2.1 Undersökningsmodell 

 

I undersökningsmodellens första steg i vår undersökning, Standardupplysningar granskade vi 

GRI:s standardupplysningar. Bolagens standardupplysningar finns sammanställda med 

tillhörande sidhänvisningar i ett GRI-register som finns tillgänglig på respektive bolags hemsida, 

årsredovisning eller i en separat rapport. Vi granskade standardupplysningarna då en del av vårt 

syfte är att undersöka om de noterade bolagen är tillförlitlig i sin redovisning av 

hållbarhetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer samt att jämföra börsbolags redovisning enligt GRI inom 

och mellan sektorerna Basic materials, Costumer goods och Financials. Vi har undersökt vilken 

tillämningsnivå bolagen utger sig att följa samt om deras GRI redovisning är externt granskad. 

Först granskades varje enskild punkt som hör till upplysning om profil utefter bifogat kod schema 

(se bilaga 1), vilken utgörs av GRI G3:s riktlinjer. Vi tog enbart hänsyn till de upplysningar om 

profil som bolagen ska uppfylla enligt sin tillämpningsnivå. Därefter granskades om bolagen 

redovisade upplysning om hållbarhetsstyrning för varje indikatorkategori för de bolag vars 

tillämpningsnivå krävde detta. Sista punkten i steg 1 bestod av granskning av resultatindikatorer. 

Vi kontrollerade alla resultatindikatorer som bolaget säger sig följa enligt bifogat kod schema (se 

bilaga 2) samt antal indikatorer inom områdena ekonomiska resultatindikatorer (EC), 

miljömässiga resultatindikatorer (EN) och sociala resultatindikatorer indelat i 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor (LA), mänskliga rättigheter (HR), samhällsfrågor (SO) 

och produktansvar (PR). Varje punkt i vårt kod schema undersöktes genom att vi granskade och 

läste informationen som bolaget hänvisat till från sitt GRI-register. 

 

I undersökningsmodellens andra steg, Hållbarhetsrapport i undersökningen inleddes med att 

granska varje företags hemsida och utifrån den samla in information om vart hållbarhetsrapporten 

inklusive GRI-registret är placerad. Det eftersom vårt syfte vidare är att undersöka om bolagens 

hållbarhetsredovisning enligt GRI berörs av och kan kopplas till gällande regelverk. 

 

I undersökningsmodellens tredje steg, Finansiell rapport granskade vi ytterligare resultatet från 

steg 1 Standardupplysningar. Vi använde bolagens redovisade och uppfyllda kärnindikatorer för 

EC, EN och den sociala kategorin LA (se bilaga 4). Därefter granskades om samma information 

kunde observeras i bolagens finansiella rapporter för koncernen. I de fall då indikatorn 

observerats i den finansiella rapporten jämfördes informationen med indikatorinformationen från 

GRI-registrets hänvisning samt undersöktes om eventuella siffror överensstämde mellan 

informationsplatserna. Detta för att kunna besvara vårt syfte med studien om 

hållbarhetsredovisningen kan kopplas till gällande regelverk. 
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Hela processen utförde vi först var för sig, det vill säga två gånger. Därefter slogs resultaten 

samman och jämfördes, vid skiljaktigheter kontrollerades informationen ytterligare en gång för 

att få ett tillförlitligt resultat. Vårt krav vid granskningen av GRI:s riktlinjer var att varje punkt i 

standardupplysningarna skulle vara helt uppfylld för att godkännas.  

2.5 Datainsamling  

Enligt Andersen (1994, s. 60) är det viktigt att forskaren startar skrivprocessen med att läsa in sig 

på forskningsämnet och skaffa sig kunskap om den litteratur som existerar. Vi påbörjade studien 

med att läsa in oss på tidigare forskning inom ämnet, därefter formulerade vi vårt syfte med 

studien samt problemformulering. Utifrån det samlades data in vilket enligt Andersen (1994, s. 

73) kan göras på olika sätt.  

 

Data som ska ingå i studien kan bestå av primär-och sekundärdata. Primärdata är en källa som 

kommer till under studiens gång, det vill säga nyuppkommen information. Sekundärdata är en 

tolkning av något som har ägt rum och som baseras på primärdata (Bell 2011, s. 125). Vi har i vår 

studie enbart använt oss av sekundärdata, detta då vi inte genomfört några intervjuer, 

observationer eller enkätundersökningar som genererar ny data. Sekundärdata som uppsatsen 

bygger på är vetenskapliga artiklar, tidskrifter, riktlinjer och regelverk, facklitteratur och 

elektroniska webbplatser. Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar är exempel på 

sekundärdata som studiens resultat kapitel bygger på. Vi har diskuterat om årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter är sekundärdata då dessa enbart är bearbetade av dokumentens författare. Vi 

väljer att se informationen som sekundärdata då informationen är befintlig.  

 

Vi har gjort datasökningar främst via ProQuest Central, FAR Komplett samt LIBRIS. 

Webbplatser har vi framförallt använt oss av för att hämta rapporter om bolagen, exempel 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Vi har även hämtat information från olika 

organisationers webbplatser som är av betydelse för studiens teoretiska avsnitt. 

2.6 Trovärdighet   

Den insamlade informationen i en undersökning måste alltid kritiskt granskas för att avgöra hur 

trovärdig den är. De viktigaste kriterierna för bedömning av forskning är reliabilitet och validitet 

(Bell 2011, s. 117).   

2.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig studien är (Bell 2011, s. 117). Reliabilitet kopplas till stor del 

samman med begreppet replikation som innebär att forskaren vill upprepa en tidigare 

undersökning och få samma resultat på nytt. Om detta ska vara möjligt måste studien vara 

replikerbar, det vill säga beskriven så väl att det går att genomföra igen (Bryman & Bell 2011, s. 

48). För att uppnå hög reliabilitet planerade vi vår undersökning väl genom att ta fram en 

undersökningsmodell som innefattade olika steg och viktiga punkter för genomförandet av 

undersökningen. Vi har gjort ett kod schema utefter GRI G3:s riktlinjer som vi med noggrannhet 

höll oss till (se bilaga 1 och 2).  

 

En del av informationen har vi granskat på bolagens hemsidor i de fall då informationen 

hänvisats dit via GRI-registret. Webbsidor uppdateras ständigt och därmed är en del av vår studie 

ett resultat av information som finns för tillfället. Genomförs studien om några år skulle 
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undersökningsresultatet kunna bli något annorlunda. Vi har även granskat information i de 

noterade bolagens hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och finansiella rapporter för koncernen. 

Dessa är offentliga och innehållet i rapporterna förändras inte. En jämförbar studie med samma 

resultat anser vi skulle kunna genomföras om forskaren väljer samma bolag, årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning som är publicerad samma år och att genomförandet av studien sker inom 

en kort framtid.   

2.6.2 Validitet 

Validitet handlar om en fråga mäter det författarna påstår och om de slutsatser man kommer fram 

till från en undersökning hänger ihop (Bell 2011, ss. 117-118). För att besvara vårt syfte att se om 

bolagen är tillförlitliga i sin redovisning av hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer har vi med 

noggrannhet följt GRI G3:s riktlinjer enligt vårt kod schema. Vi har granskat informationen ett 

flertal gånger för att inte misstolka eller missa någon information. Andersen (1994, s. 92) menar 

om resultatet av undersökningen har hög validitet så behöver inte reliabiliteten vara hög. Det 

finns olika slag av validitet och dessa är bland annat intern och extern validitet (Andersen 1994, 

s. 92). Intern validitet betyder att forskarens observationer och de teoretiska idéer denne utvecklar 

ska stämma överrens (Bryman & Bell 2011, s. 306). 

 

Extern validitet går ut på att se om resultatet stämmer med verkligheten vilket görs genom en 

empirisk prövning (Andersen 1994, s. 92). Denna studie är baserad på ett begränsat urval bolag 

inom tre sektorer Basic materials, Costumer goods och Financials på NASDAQ OMX 

Stockholm. Vi har granskat bolagens hållbarhetsredovisning utefter GRI:s riktlinjer på 

webbplatser, separata rapporter och årsredovisningar.  

 

I studiens tredje steg Finansiell rapport granskades bolagens finansiella rapport för koncernen. 

Här föreligger ett problem då bolagen inte är tillräckligt tydliga i att kostnads föra aktiviteter. Det 

blir svårt att hänföra kostnader och intäkter för hållbarhetsarbetet, därför kan tolkandet skilja sig 

mellan olika granskare. Hela studien bygger på tolkning av text och siffror från 

hållbarhetsredovisning som i många fall kan vara tvetydlig. Enligt Ejvegård (2009, s. 80) kan det 

uppstå problem med validiteten när det inte finns klara mått. För att öka validiteten i vår studie är 

informationen granskad flertalet gånger.       

2.7 Källkritik   

Källkritikens principer kan sammanfattas i fyra kriterier. Äkthet, att källan stämmer med det den 

utger sig för att vara. Tidssamband, att det inte varit för lång tid mellan det att källan är skriven 

och händelserna den beskriver. Oberoende, att källan inte är avskriven utan är självständig. 

Tendensfrihet, att man inte misstänker att källan är påverkad av någon händelse som ger en 

felaktig verklighet (Thurén 2005, s. 13). Enligt Ejvegård (2009, ss. 71 & 75) ska forskaren alltid 

tänka på tillförlitligheten i de använda källorna och med noggrannhet kontrollera materialet, dock 

finns det ingen metod som bestämmer vad som är korrekt.  

 

I vår uppsats har vi använt oss av forskningslitteratur och facklitteratur. Vi har strävat efter att 

använda nyare upplagor gällande facklitteratur, då vi anser att företagens sociala ansvar är ett 

modernt begrepp som ständigt utvecklas och förändras.  Vi har vid enstaka tillfällen använt oss 

av tidningsartiklar som inte genomgått ett vetenskapligt förfarande. Detta i syfte att ge en tydlig 

och utförligare förklaring i sammanhanget. Vi har använt oss av årsredovisningar, 
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hållbarhetsrapporter, IFRS och Regelverk för emittenter med den senaste utgåvan. Detta anser vi 

ger aktuell och pålitlig information för att kunna besvara vårt syfte med studien.  

 

Internet är idag en källa som mycket information hämtas ifrån, Ejvegård (2009, s. 75) menar att 

mycket missvisande information sprids via webbplatser. Det finns databaser som försöker 

kontrollera att given information är korrekt, Google är ett exempel på en databas som aktivt 

kontrollerar uppgifter. Vidare menar författaren att det är viktigt i ett vetenskapligt arbete att ange 

källan och datum när informationen hämtas från webbplatsen för att styrka sannorlikheten i 

informationen (Ejvegård 2009, s. 75). Vid de tillfällen vi hämtat information från webbplatser har 

det framförallt rört sig om betydande organisationers webbplatser. Vi har noga valt ut 

vetenskapliga artiklar som vi anser relevanta för studiens syfte. De använda artiklarna är 

granskade av flera forskare, vi har läst och hämtat informationen i original. Vi anser att detta 

styrker trovärdigheten i vårt insamlade material. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras relevant teori för studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av hållbar 

utveckling och begreppet CSR med dess tre perspektiv. Därefter redogörs för intressentteorin. 

Vidare beskrivs teori relaterat till undersökningsmodellens tre steg, organisationen GRI med dess 

riktlinjer, NASDAQ OMX Stockholm med Regelverket för emittenter och internationell 

redovisningsstandard. 

3.1 Hållbar utveckling  

Genom den ökade medvetenheten i samhället om människans påverkan på miljön, har begreppet 

hållbar utveckling vuxit fram (Quental, Lourenco & da Silva 2011, s. 258). Enligt Quental, 

Lourenco och da Silva (2011, ss. 269-270) finns det en vision som kan ses som en dröm, där 

natur och människans utveckling ska leva utan att skada varandra. Detta är svårt och oundvikliga 

kompromisser måste hela tiden göras då alla ska få sin vilja fram. Med den kunskap vi har idag 

vet vi att jordens natur inte är utbytbar och bör därför vårdas.  

 

Begreppet hållbar utveckling kom att etableras på allvar i slutet av åttiotalet (Frostenson, Helin & 

Sandström 2012, ss. 8-9) via World Commission on Environment and Development (WCED) 

som är den oberoende kommission Förenta Nationernas (FN) generalförsamling skapade 1983 för 

att få världen att bli bättre (World Commission on Environment and Development (WCED), 

1987). De skapade fyra mål att sträva efter: 

  

 to propose long-term environmental strategies for achieving sustainable 

development by the year 2000 and beyond: 

 to recommend ways concern for the environment may be translated into 

greater co-operation among developing countries and between countries 

at different stages of economical and social development and lead to the 

achievement of common and mutually supportive objectives that take 

account of the interrelationships between people, resources, 

environment, and development: 

 to consider ways and means by which the international community can 

deal more effectively with environment concerns: and 

 to help define shared perceptions of long-term environmental issues and 

the appropriate efforts needed to deal successfully with the problems of 

protecting and enhancing the environment, a long term agenda for 

action during the coming decades, and aspirational goals for the world 

community (WCED, 1987). 
 
Målen innebär att långsiktiga miljöstrategier skulle föreslås till år 2000 för att uppnå en hållbar 

utveckling. De ska därefter rekommendera ett utökat samarbete mellan länder som ska leda till 

gemensamma mål med hänsyn till sambanden mellan människor, resurser, miljö och 

utveckling. Målen ska även överväga hur det internationella samfundet på ett mer effektivt sätt 

kan hantera miljöfrågor och att definiera gemensamma uppfattningar om långsiktighet i arbetet 

och lämpliga insatser för att förbättra och skydda miljön på lång sikt (WCED, 1987). 

 

Dessa mål var en stor uppgift som verkade orealistiska att uppnå när de först skapades dock var 

det viktigt att göra något åt de globala frågorna och hantera dem på ett effektivt sätt. Det blev en 
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politisk kamp då det behövdes en förändring med ett centralt arbete mot en bättre framtid. Ett av 

argumenten till att gemensamt förbättra miljön var att inte bara rika, välutvecklade länder kunde 

försämra miljön. Även fattigdom, särskilt i kombination med befolkningstillväxt, sågs som en 

potentiell orsak till försämrad miljö (WCED, 1987). 

 

År 1987 kom rapporten Our Common Future From One Earth to One World av WCED genom 

Brundtlandsrapporten, som var den första rapporten mot en gemensam framtid. I rapporten 

uppmanades världen att tänka sig en framtid där miljöförstöringar minimeras, ekonomisk 

stabilitet för folket och social rättvisa i samhället. Rapporten ville skapa en balans mellan 

utnyttjande av resurser och miljöskydd (Christofi, Christofi &  Sisaye 2012, s. 161). I juni år 

1992 hölls FN-konferensen i Rio de Janeiro, United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED) som behandlade miljö och utveckling. Det var första gången som stora 

grupper träffades tillsammans för att mobilisera en hållbar utveckling. Här kom man fram till det 

första gemensamma handlingsprogrammet, kallat Agenda 21, som integrerade de tre aspekterna 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar
3
. Under konferensen skapades även Rio 

deklarationen om miljö och utveckling, konventionen om biologisk mångfald, skogsprinciperna 

och en ram om klimatförändringar (Claydon 2011, s. 407). Efter detta har arbetet fortsatt med 

konferenser och utveckling för en gemensam framtid
4
.      

Hållbar utveckling är inte bara en fråga för nationer utan även för företag. Anledningen är att det 

blir svårt för nationer att driva en hållbar utveckling utan de stora bolagens deltagande. Redan i 

Rio-dokumenten betonades den viktiga roll som näringslivet har när det gäller att bidra till en 

hållbar utveckling (Isaksson & Steimle 2009, s. 170). Diskussionerna kring effekterna företag har 

på miljön och samhället inleddes långt innan någon definition av företagens sociala ansvar 

byggdes (Claydon 2011, s. 406). Hållbar utveckling knyts samman med frågor om 

hållbarhetsredovisning (Frostenson, Helin & Sandström 2012, s. 8) och en beskrivning av 

begreppet hållbarhetsredovisning som gjorts av GRI (2006b, s. 3) är: ”Hållbarhetsredovisning 

handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför 

organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling” (Global  

Reporting Initiative (GRI) 2006b, s. 3).  

3.2 CSR - företagens sociala ansvar  

CSR står för corporate social responsibility som på svenska översätts företagens sociala ansvar 

eller företagens samhällsansvar (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s. 27). CSR har blivit en 

del av verksamheten, främst hos globala företag, då kraven på öppenhet och ansvar ökat (Ellerup-

Nielsen & Thomsen 2007, s. 25) och företagen har fått nya förväntningar på sig genom nya 

intressenter, media och olika nationella lagstiftningar (Midttun, Gautesen & Gjølberg 2006, s. 

369). Allt fler företag inser idag vikten av att aktivt arbeta med CSR och svenska regeringen 

förväntar sig att CSR ska utgöra en integrerad del i alla företagsverksamheter
5
. Företagen 

förväntas förbättra välfärden där de är verksamma, samtidigt som de förväntas redovisa sitt CSR-

arbete med globalt erkända riktlinjer för att skapa trovärdighet (Sutantoputra 2009, s. 37). CSR 

innefattar företagets relationer med alla dess intressenter (Svensson & Wagner 2012, s. 96). 

 

                                                 
3
 United Nation, RIO+20, http://www.uncsd2012.org/history.html  [2013-03-18] 

4
  Ibid  

5
 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/16706/a/205170 [2012-02-18] 

http://www.uncsd2012.org/history.html
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Företag arbetar olika med CSR beroende på vilken bransch de tillhör. Ansvarsfrågor inom 

företagen blir tydligare med hjälp av CSR-arbetet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 99) 

och det är viktigt att företag aktivt arbetar med dessa frågor. Företagen kan påverka mycket 

genom handel och investeringar och kunskap om företagens samhällsansvar leder till att företag 

blir mer attraktiva både som säljare och arbetsgivare
6
. Investerare har haft stor påverkan på CSR 

och etiska investeringar har blivit allt vanligare (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, ss. 56-

57). Enligt Tengblad och Ohlsson (2010, s. 666) finns det även risker med CSR-arbetet, i sitt 

syfte att stärka företagets anseende kan det påverka företagets rykte negativt. 

3.2.1 CSR:s historia 

Begreppet CSR växte fram som en kraft mot ett ansvarslöst företagande och det finns många 

drivkrafter bakom begreppets framväxt (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 49). I Sverige 

har begreppet historiska rötter långt tillbaka i tiden. I början av 1900-talet utvecklade många 

företag olika former av välfärdsaktiviteter för de anställda (Grafström, Göthberg & Windell 2008, 

ss. 27-29). Det finns många definitioner av begreppet, innehållet av dem överensstämmer men de 

skiljer sig i ord (Dahlsrud 2008, s. 6). En av de första definitionerna av CSR introducerades av 

Bowen år 1953:  
 

[. . .] the obligation of businessmen to pursue those policies, to make those 

decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 

objectives and values of our society (Bowen 1953 se Christofi, Christofi & 

Sisaye 2012, s. 160).  

 

Bowen publicerade vid samma tid boken Social responsibilites of the businessman (Carroll 1999, 

s. 291) som i USA blev startpunkten för våldsamma diskussioner om företagens sociala ansvar 

och den fick stå emot mycket kritik. Det ansågs att den stred mot idén att maximera värden för 

aktieägarna. Kritiken har varit påtaglig och under mitten av 1900-talet pågick en stor debatt om 

företagens sociala ansvar. Vissa förespråkare menade att företag har ett stort ansvar för samhället, 

medan kritiker ansåg att företag borde fokusera på att öka sin vinst. Även ett flertal skandaler 

inträffade under 1970-talet som fick stor uppmärksamhet av media och debatten om 

företagsansvar runtom i världen och Sverige tog fart (Grafström, Göthberg & Windell 2008, ss. 

29-33).   

 

Under det sena 1990-talet pågick en mer långsam process som var viktig för framväxten av CSR. 

Ett antal intresseorganisationer, så kallade Non-Governmental Organisations (NGO), diskuterade 

kring globala företag och att dess ansvar borde öka. Intresseorganisationerna riktade sig mot vissa 

företag som de bedömde missköta sig och organisationernas arbete blev senare en grund för 

CSR:s genombrott (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s. 53).  

 

År 1998 tog globaliseringsdebatten fart i Paris och under de följande åren utbröt livliga 

diskussioner (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s. 35). Inom det globala näringslivet blev 

under 2000-talet många av de normer som NGO stått för allmänt accepterade (Borglund, De Geer 

& Hallvarsson 2009, s. 53).  Vid EU-toppmötet i Göteborg år 2001 diskuterades frågor gällande 

globaliseringens fördelar respektive nackdelar och dessa diskussioner fick stor betydelse för 

framväxten av CSR. I slutet av 1990-talet och i början av det nya millenniet förväntade man 

                                                 
6
 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/16706/a/205170 [2012-02-18]  
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påbörja mätningen av den teoretiska utvecklingen av CSR (Carroll 1999, s. 292) och företag 

började utfärda sociala rapporter. Det fanns två huvudsakliga skäl till rapportering av socialt 

ansvar, ökade påtryckningar från intressenter och att företagen insåg att det stärker företaget (Gao 

2011, s. 265).   

 

Det har tagits fram ett antal modeller av CSR, den första av dessa modeller kallades The pyramid 

of corporate social responsibility (Claydon 2011, s. 409).  Den visade vikten av att företagen bör 

ta hänsyn till alla aspekter av den sociala världen såsom ekonomiska, etiska, juridiska och 

filantropiska (Carroll 1991, s. 40). En annan var The model of sustainable development (Claydon 

2011, s. 411) som ser till fyra aspekter av företagens sociala ansvar miljö, samhälle, finansiella 

prestanda och organisationskultur, både på kort och lång sikt (Aras & Crowther 2009 s. 41).  

3.2.2 Global Compact  

Ett av de mer uppmärksammade initiativen inom CSR är FN:s Global Compact (GC) som 

etablerades år 2000. Syftet med GC är att stödja företagen att förverkliga socialt ansvar och 

fungerar som en kontaktyta mot företagsvärden för att sprida ett företagens utveckling inom 

sociala- och miljöfrågor (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, ss. 54-55). GC grundar sig i tio 

principer för ansvarsfullt företagande inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 

korruption (Vilke 2011, s. 605) och innebär en organiserad, strukturerad och strategisk syn på 

CSR-frågor i internationella leverantörsrelationer (Elg & Hultman 2011, s. 456). År 2001 ingick 

GC ett samarbete med GRI där de ville uppmuntra GRI-redovisning. Målet var att sammankoppla 

GC:s principer med GRI:s ramverk för mätning och rapportering (Global Reporting Initiative 

(GRI) 2003).  

 

GC förlitar sig på offentlig ansvarsskyldighet, öppenhet och upplyst egenintresse av företag och 

det civila samhället i syfte att uppnå sina principer (Enquist, Johnson & Skålén 2006, s. 190). 

Företag som är medlemmar i GC ska arbeta med dess principer så att de blir en del av 

verksamhetens strategi, kultur och dagliga arbete. Företagen förväntas även offentligt förespråka 

GC och dess principer till intressenter genom kommunikation som bland annat 

pressmeddelanden. Det görs genom hållbarhetsrapport eller årsredovisning där framsteg av de tio 

principerna ska redovisas årligen
7
.  

3.3 CSR:s tre perspektiv 

I grunden handlar CSR om företagens ansvar i samhället, indelat i tre perspektiv ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarstagande (Christofi, Christofi & Sisaye 2012, s. 164). CSR har 

blivit ett verktyg som behövs för att optimalt balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga 

konsekvenser samt genomföra en framgångsrik affärsstrategi (Dahlsrud 2008, s. 6). Dessa tre 

områden måste balansera för att uppnå en hållbar verksamhet på lång sikt (Grankvist 2012, s. 16).  

Grankvist (2012, s. 15) menar att de tre områdena omfamnas av en etisk dimension som styr 

tillvägagångsätt i olika beslut. 

                                                 
7
 United Nations Global Compact.  

 http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/How_to_Apply_Business.html [2013-03-17] 
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3.3.1 Ekonomiskt ansvarstagande  

Det ekonomiska perspektivet handlar om att integrera frågor om hållbarhet i företagets 

verksamhet för att få långsiktig lönsamhet. Hållbarhet har kopplingar till moral (Grankvist 2012, 

s. 27) och att aktivt arbeta med CSR bidrar positivt till marknadsvärdet och kan ge företaget 

konkurrensfördelar och ekonomiska fördelar (Luo & Bhattacharya 2006, s. 15 och Vilanova, 

Lozano, & Arenas 2009, s. 65).  Ofta innebär CSR inte en kostnad för företagen utan det är ett 

sätt att utnyttja befintliga resurser mer effektivt
8
. CSR-guiden har sammanställt vad företagen bör 

tänka på: 

 Fokus på hållbara investeringar för långsiktig lönsamhet 

 Nyttja befintliga resurser mer kostnadseffektivt, ex genom 

energieffektivisering i intern verksamhet och i leverantörskedjan 

 Redovisa hållbarhetsarbetet i rapport utöver årsredovisningen 

 Transparens och insyn i investeringar och arbete ökar trovärdigheten hos 

intressenterna
9
 

3.3.2 Socialt ansvarstagande 

Det sociala perspektivet handlar om att företaget ska vara en god samhällsmedborgare genom att 

driva sin verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande 

exempelvis konsumenter, anställda och affärspartners (Grankvist 2012, s. 15).  Socialt 

ansvarstagande kopplas ofta samman med etiskt ansvar då det innehåller och arbetar med liknade 

frågor. Innehållet i dessa frågor berör hur företaget kan arbeta för att bli en del av samhället, 

frågor kan beröra områden såsom djurförsök, mänskliga rättigheter, miljöförstöring och 

vapenindustrin
10

. CSR-guiden beskriver saker företagen bör uträtta såsom: 

 

 Sätta upp en policy kring företagets värdegrund 

 Göra en riskanalys som inkluderar företagets intressenter 

 Utbilda och informera anställda, leverantörer, samarbetspartners etc. kring 

det etiska arbetet och ställningstagandet 

 Låt företaget genomsyras av transparens både internt och externt
11

 

 

För att visa sitt sociala ansvar kan företagen även bidra till att lösa samhällsproblem genom att 

hjälpa till i utvecklingsländer och hjälpa frivillighetsorganisationer (Grankvist 2012, ss. 95-96). 

3.3.3 Miljömässigt ansvarstagande 

Det miljömässiga perspektivet handlar om att långsikt driva en verksamhet på ett sätt som inte 

påverkar planeten och våra naturresurser på ett negativt sätt (Grankvist 2012, s. 15). Beroende på 

vilken verksamhet ett bolag utövar, påverkar de miljön på olika sätt och har olika områden där de 

                                                 
8
CSR-guiden, http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/ekonomiskt-ansvar-

laes-haer-vad-det-innebaer/ [2013-03-16] 
9
Ibid 

10
CSR-guiden, http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/socialt-ansvar-

laes-haer-vad-det-innebaer/ [2013-03-16]   
11

Ibid 

http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/ekonomiskt-ansvar-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/ekonomiskt-ansvar-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/socialt-ansvar-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/socialt-ansvar-laes-haer-vad-det-innebaer/
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utför sitt förbättringsarbete för att minska miljö- och klimatpåverkan
12

. CSR-guiden har tagit 

fram ett antal relevanta punkter som företag bör arbeta med beroende av verksamhet: 

 

 Miljöhänsyn vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial 

 Energibesparingar och minskat beroende av fossila bränslen 

 Förbättrad produktsäkerhet och kontrollerad kemikalieanvändning 

 Återvinning och minskade mängder avfall 

 Minskad vattenanvändning 

 Strategisk planering av transporter och affärsresor 

 Användandet av ekologisk/miljövänliga kontorsförnödenheter 

 Kravställningar gentemot leverantörer och samarbetspartners
13

 

3.4 Hållbarhetsredovisning  

Användandet av hållbarhetsredovisning har ökat globalt de senaste 15 åren och innefattar de tre 

aspekterna miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Många företag ser hållbarhetsredovisning som 

en viktig del i sin resultatbedömning trots att den är frivillig. Den stora skillnaden med 

hållbarhetsredovisning jämfört med finansiell rapportering är att det inte finns några 

överenskomna regler om vad som ska rapporteras (Hubbard 2011, s. 824). Istället för att se det 

som något kostsamt ses det som en konkurrensfördel för företaget (Elkington 1994, s. 99). Många 

företag ser hållbarhetsredovisning som något nödvändigt för att stärka sitt varumärke. Ett 

varumärke ses idag inte enbart som en produkt av intressenter, utan innefattar bland annat 

leverans, produktion och leverantörer (Svensson & Wagner 2012, s. 96).  

 

Utvecklingen går mot ett granskningssamhälle och för att förebygga misstro bland intressenter 

har företagen fått se sig om efter möjligheter, en bra rapportering är ett sätt att hantera detta på 

(Frostenson, Helin & Sandström 2012, ss. 12-13). En viktig del i utvecklingen har varit 

framväxten av GRI och dess riktlinjer för hållbarhet, vilka har kommit att bli ledande i 

hållbarhetsredovisningen (Frostenson, Helin & Sandström 2012, ss. 13-14). År 2008 skärpte 

svenska regeringen kraven på hållbarhetsinformation bland statligt ägda bolag. Det innebar att 

CSR-arbetet ska redovisas efter rapporteringsriktlinjerna GRI (Borglund, De Geer & Hallvarsson 

2009, s. 101).  

3.5 Intressentteorin 

Under 1980-1990-talen växte idén om betydelsen av ett företags samtliga intressenter (Grafström, 

Göthberg & Windell 2008, s. 33). Som ett förslag för den strategiska hanteringen av 

organisationer presenterade Freeman 1984 intressentteorin (Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 

226). Ursprunget till intressentteorin utnyttjade fyra akademiska nyckelområden: sociologi, 

ekonomi, politik och etik (Mainardes, Alves & Raposo 2011, s. 229). Teorin uppstod ur ett 

organisatoriskt sammanhang där företaget inte uppfattades som självförsörjande utan beroende av 

den yttre miljön vilken består av olika grupper utanför organisationen som benämns intressenter 

(Pfeffer & Salancik 2003, ss. 23 & 37).  

  

                                                 
12

 CSR-guiden, http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/miljoearbete-laes-

haer-vad-det-innebaer/ [2013-03-16] 
13

Ibid 

http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/miljoearbete-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/miljoearbete-laes-haer-vad-det-innebaer/
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Freemans (1984, s. 25) definition på en intressent är "any group or individual that can affect, or 

is affected by, the achievement of a corporation’s purpose” (Freemans 1984, s. 25). Intressenter 

är den grupp som stödjer en organisation, det vill säga ser till att organisationen kan existera och 

de påverkas av vad organisationen gör och vad den har för avsikt att göra (Freeman 1984, ss. 31 

& 49). Blombäck och Wigren (2009, s. 259) menar att intressentteorin bygger på att det finns ett 

band mellan ett företags verksamhet och intressenternas situation eller tvärtom. Freeman (1984, s. 

97) anser att många saker företagen gör skapar ett värde för intressenterna men beroende på hur 

de lyckas varierar värdet, vidare analyserar intressenterna det företaget gör och skapar sitt eget 

värde. Gilbert och Rasche (2008, s. 760) ser intressenter som en form av vakthundar som 

kontrollerar att företagen uppfyller det de utsäger sig göra.   

 

Donaldson och Preston (1995, s. 69) har beskrivit intressenter som regeringar, investerare, 

politiska grupper, kunder samhällen, anställda, branschorganisationer och leverantörer. Enligt 

Freeman (1984, s. 25) är primära intressenter de som har ett legitimt intresse i företaget, det vill 

säga investerare, anställda och kunder och sekundära intressenter är konkurrenter, distributörer, 

lokala samhället, intressegrupper, media och samhället. Freeman (1984, s. 25) försökte med sin 

teori förklara förhållandet mellan företaget och dess beteende i den externa miljön.  

 

 
                                  Figur 3.1: Intressentmodellen (Freeman 1984, s. 25) 

 

Figur 3.1 är intressemodellen ur ett bolags synvinkel (Freeman 1984, s. 25). Modellen visar de 

grupper Freeman identifierade som mest centrala i företagens omgivning (Grafström, Göthberg & 

Windell 2008, ss. 66-67). Definitionerna av modellen har varierat bland forskare vilket leder till 

att det finns svårighet i förståelsen. Variationen förklaras till viss del på att omgivningen har 

förändrats (Mainardes, Alves & Raposo 2011, ss. 242-244).  

 

Enligt Freeman (1984, ss. 48-49) kan intressentteorin kopplas samman med CSR. 

Organisationerna skapar strategier, policys och planering för att skapa intresse och tillgodose 

relationen med sina intressenter (Freeman 1984, ss. 34 & 152). Enligt Oruc och Sarikaya (2011, 

s. 390) är relationen till intressenter påverkbar beroende på hur företagen fokuserar.   
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3.6 GRI 

Orgnisationen GRI grundades 1997 av the Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) och the United Nations Environmental Programme (UNEP) (Isaksson & Steimle 2009, 

s. 175). Den främsta anledningen till att GRI:s ramverk bildades var att CSR behövde få 

anvisningar till vad rapporteringen bör innehålla. Deras uppdrag var att utveckla globala riktlinjer 

för rapportering av ekonomiska, sociala och miljömässiga åtaganden. Utan riktlinjer blir det svårt 

för intressenter och företag att jämföra rapporter (Hedberg & Malmborg 2003, s. 155). GRI:s 

första riktlinjer publicerades år 2000 och ett syfte är att arbeta mot ett internationellt accepterat 

ramverk samt att stödja företag i sitt skapande av hållbarhetsredovisning. GRI:s nuvarande 

riktlinjer publicerades 2006 och kallas GRI-G3 (Isaksson & Steimle 2009, s. 175). Riktlinjerna 

bygger på öppenhet och ansvar inom de tre perspektiven (Christofi, Christofi & Sisaye 2012, s. 

163).  

  

Organisationen GRI uppmuntrar intressenter till att kommunicera med företag och både företagen 

och intressenterna har möjlighet att utveckla riktlinjer. Inom GRI finns även ett intressent råd 

som har till uppgift att utvärdera vad rapporterna ska innehålla, detta för att säkerhetsställa att 

riktlinjerna tjänar sitt syfte (Hedberg & Malmborg 2003, s. 155). De är framtagna i en 

samförståndssökande process genom en dialog mellan bland annat intressenter från företag, 

investerare, anställda, frivilligorganisationer, redovisningsbranschen och den akademiska världen 

(GRI 2006b, s. 3). GRI-G4:s riktlinjer är planerade att publiceras i maj 2013 under Global 

Conference on Sustainability and Reporting i Amsterdam
14

.  

3.6.1 GRI-G3 

Redovisning enlig GRI (2006b, s. 3) handlar om att hållbarhetsredovisning i en organisation ska 

ge en balanserad och rimlig bild av redovisat resultat inom hållbarhet, både positivt och negativt. 

Det handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför 

organisationen. GRI:s riktlinjer är utformade för att kunna användas i alla organisationer 

oberoende av exempel storlek, bransch eller geografisk placering. I hållbarhetsrapporten bör 

organisationen rapportera vad de uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. GRI:s (2006b, s. 

3) syfte med rapporten är: 

 

 Jämföra och bedöma hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, 

regler, standarder och frivilliga initiativ, 

 Visa hur organisationen påverkar och påverkas av förväntningar avseende 

frågor som rör hållbar utveckling, och 

 Jämföra resultat inom en organisation och mellan olika organisationer över 

tiden (GRI 2006b, s. 3) 

 

 

                                                 
14

Global Reporting Initiative (GRI),  

https://www.globalreporting.org/reporting/g4/g4-developments/Pages/default.aspx [2013-04-23] 
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                Figur 3.2 Översikt av GRI:s riktlinjer (GRI 2006b, s. 4) 

 

I figur 3.2 visas en översikt av GRI:s riktlinjer och organisationens framtagande av en GRI-

rapport. Riktlinjerna består av redovisningsprinciper, redovisningsvägledning och 

standardupplysningar inklusive resultatindikatorer som alla är lika viktiga. Under principer och 

vägledning utförs grundläggande tester av organisationen som är en del i beslutet av vilka 

områden som organisationen bör redovisa. Denna del avlutas med vägledning i redovisningens 

avgränsningar (GRI 2006b, s. 4). Standardupplysningarna delas i tre delar upplysningar om 

profil, upplysningar om hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. Det är dessa som ingår i 

hållbarhetsredovisningen och som redogör för den mest väsentliga och relevanta informationen 

(GRI 2006b, s. 5).  

 

GRI uppmuntrar alla till att redovisa enligt riktlinjerna och valet av rapporteringens plats kan 

organisationen själv välja, exempel på hemsidan, i årsredovisningen eller i en separat rapport. 

Organisationen väljer själva i vilken omfattning av GRI:s riktlinjer som ska följas och hjälp 

erhålls genom delen principer och vägledning. Organisationen ska förklara omfattningen av 

redovisningen samt i vilken tillämpningsnivå de kommer följa ramverket (GRI 2006b, s. 5). 
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3.6.1.1 Standardupplysningar 

Upplysningar om profil ger läsaren en strategisk bild över organisationens förhållningssätt till 

hållbarhet och ger en bättre bakgrundsbild av organisationen. I denna del ges en insikt om 

strategiska områden som är uppdelat i fyra områden: 1. Strategi och analys, 2. 

Organisationsprofil, 3. Information om redovisningen och 4. Styrning, åtaganden och 

intressentrelationer (GRI 2006b, ss. 20-22).  

 

Upplysningar om hållbarhetsstyrning ska ge läsaren en överblick av hur organisationen arbetar 

med de aspekter som definieras av resultatindikatorerna. Informationen kan presenteras på olika 

sätt, informationen ska täcka alla aspekter på given kategori och vara knuten till varje 

indikatorkategori. Upplysningarna om hållbarhetsstyrning är avsedda att hantera organisationens 

sätt att sköta hållbarhetsfrågor relaterade till risker och möjligheter på detaljnivå (GRI 2006b, ss. 

24-25).   

 

Resultatindikatorer är indelade i ekonomiska (EC), miljömässiga (EN) och sociala kategorier. De 

sociala är sin tur uppdelade i anställningsförhållanden och arbetsvillkor (LA), mänskliga 

rättigheter (HR), organisationens roll i samhället (SO) och produktansvar (PR). 

Indikatorkategorierna innehåller kärnindikatorer och tilläggsindikatorer. Kärnindikatorerna är 

allmänt tillämpbara indikatorer och antas vara av stor vikt i flertalet organisationer. 

Tilläggsindikatorerna utgör exempel på ökad praxis eller rör ämnen som kan vara av stor vikt för 

vissa organisationer, men av mindre vikt för andra (GRI 2006b, s. 24). 

3.6.1.2 Tillämpningsnivåer  

GRI:s ramverk består av tre tillämpningsnivåer för att kunna tillgodose såväl nybörjare som 

erfarna redovisare. Nivåerna heter C, B och A och om organisationen har valt att få 

redovisningen externt bestyrkt av utomstående part sätts ett plus på nivån (C+, B+, A+). 

Organisationen väljer tillämpningsnivå efter att ha gjort en egen bedömning med riktlinjerna som 

kriterier. Utöver det kan organisationen låta extern part bedöma tillämpningsnivån då finns det 

två alternativ, inhämta ett uttalande från tredje part om den bedömning som gjorts eller ge GRI i 

uppdrag att granska den egna bedömningen (GRI 2006a, s. 1). Tillämpningsnivåerna finns för att 

ge läsaren tydlig information om i vilken omfattning GRI:s riktlinjer har tillämpats samt 

uppmuntra organisationen att stegvis utöka tillämpningen av GRI:s redovisningsramverk (GRI 

2006b, s. 5).  

 

I figur 3.3 förklaras de olika tillämpningsnivåerna som är beroende av hur många 

standardupplysningar organisationen redovisar. På C-nivå ska organisationen redovisa ett visst 

antal av specifika punkter under upplysning om profil, upplysning om hållbarhetsstyrning kan 

bortses samt redovisa minst tio resultatindikatorer varav minst en från vardera inom ekonomisk, 

miljö och socialpåverkan. På B-nivå ska organisationen redovisa alla punkter under upplysning 

om profil, redovisa upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori samt 

redovisa minst 20 resultatindikatorer varav minst en från vardera inom ekonomisk påverkan, 

miljö påverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens 

roll i samhället och produktansvar. På A-nivå ska organisationen redovisa alla punkter under 

upplysning om profil, redovisa upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori 

och redovisa varje kärnindikator samt varje branschspecifik indikator med hänsyn till 
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väsentlighetsprincipen genom att antingen, redovisa indikatorinformation eller förklara skälen för 

att inte redovisa indikatorn (GRI 2006a, s. 2).  

Figur 3.3 GRI:s tillämpningsnivåer (GRI 2006a, s. 2) 

3.7 NASDAQ OMX Stockholm 

Aktiemarknaden är ett exempel på värdepappersmarknader där den ekonomiska transaktionen 

mellan parterna sker genom att värdepapper byter ägare (Wissén & Wallgren 2011, s. 226). 

Svenska aktiebolag kan notera sig på två olika marknadsplatser vilka är reglerade marknader och 

handelsplattformar. Möjligheter till handel är enklare på handelsplattformar än en reglerad 

marknad. I Sverige finns två reglerade marknader som utgörs av NASDAQ OMX Stockholm och 

Nordic Growth Market (NGM). NASDAQ OMX Nordic äger NASDAQ OMX Stockholm 

(Wissén & Wallgren 2011, ss. 240-241). 

 

NASDAQ OMX Nordic använder sig av en sektorindelning av bolagen på börsen genom Global 

Industry Classification Standard (GICS). Denna standard gör det enklare för både investerare och 

noterade bolag att jämföra och analysera branscher och bolag. Sektorindelningen ökar också de 

noterade bolagens synlighet. GICS-indelningen består av tio sektorer
15

. Stockholms fondbörs har 

även ett flertal sektioner med varierande likviditets nivåer (Anand, Tanggaard & Weaver 2009, s. 

1430).  

                                                 
15

 NASDAQ OMX, 

http://www.nasdaqomx.com/2011/whatwedo/servicesforcompanies/nordicmarket/visibility/Sector_Classification 

[2013-04-23] 
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3.7.1 Regelverk för emittenter   

Bolag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm har förpliktelse att följa börsens Regelverk 

för emittenter samt lag, annan författning och god sed på den svenska aktiemarknaden 

(NASDAQ OMX 2012, s. 41). Börsens Regelverk för emittenter anger vissa kriterier för att ett 

företag och dess aktier ska få handlas på börsen. Innan företaget kan få noteras måste det ha 

erhållit en viss omsättning under en bestämd tidsperiod (Wissén & Wallgren 2011, s. 240) och 

genomgå en legal granskning som utförs av en advokat och som bland annat omfattar bolagets 

alla viktiga avtal och en försäkran på att all bolagsinformation hanteras på ett riktigt sätt. Bolaget 

ska ha publicerat årsredovisningar för minst tre år och dessa ska stämma överens med den 

lagstiftning som gäller i bolagets hemland (NASDAQ OMX 2012, ss. 7 & 9). Förutom de 

definierade kraven som gäller för att finansiella instrument ska ha möjlighet att tas upp till handel 

vid börsen, innehåller regelverket även bestämmelser om emittenternas informationsskyldighet 

till börsen och marknaden. Reglerna är anpassade till olika EU-direktiv som exempelvis 

öppenhetsdirektivet, marknadsmissbruksdirektivet och direktivet om marknader för finansiella 

instrument (NASDAQ OMX 2012, s. 2).  

Reglerna gällande aktier är harmoniserade för NASDAQ OMX börser i Stockholm, Köpenhamn, 

Helsingfors och Island. Harmonieringen gör det bland annat lättare för investerare. Användbara 

delar av regelverket ska följas av emittenten efter att denne skrivit under och gäller från och med 

dagen då emittenternas finansiella instrument tas upp till handel på börsen eller då emittenten 

ansöker om det (NASDAQ OMX 2012, ss. 2 & 5). 

3.7.1.1 Informationsregler 

Regelverket för emittenter innehåller regler för hantering av information (NASDAQ OMX 2012, 

s. 22). Enligt Regelverket för emittenter ska: 

  

     Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra 

händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Med 

kurspåverkande natur avses i dessa regler information som i enlighet med 

nationell lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets 

värdepapper (NASDAQ OMX 2012, s. 22). 

 

I bedömningen om informationen är kurspåverkande ska hänsyn tas till tidigare kursutveckling, 

marknadsutveckling och branschtillhörighet. Det kan handla om nya produkter, marknader, 

användningsområden och nya kundgrupper. Bedömningen ska göras bolagsspecifikt och det 

måste inte ske en verklig förändring av kursen. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra de 

finansiella effekterna och då är det viktigt med en tydlig beskrivning av syfte, motiv och planer 

(NASDAQ OMX 2012, ss. 23-24). Vidare beskriver Regelverket för emittenter att:  

Information som offentliggörs av bolaget ska vara korrekt, relevant och tydlig 

och får inte vara vilseledande. Information rörande beslut, fakta och 

omständigheter måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning 

av informationens betydelse för bolaget, dess finansiella resultat och ställning 

eller priset på bolagets värdepapper (NASDAQ OMX 2012, s. 25). 

 

Regelverket för emittenter ställer krav på att bolaget ska ha en egen hemsida där all offentlig 
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information ska finnas under minst tre år, för finansiella rapporter gäller minst fem år.  Detta för 

att säkerställa att företagsspecifik information blir tillgänglig för marknaden. Kravet gäller från 

första dagen som bolaget är noterat och behandlar även erbjudandehandlingar och prospekt. 

Bolaget ska upprätta och offentliggöra finansiella rapporter efter gällande lag. Årsredovisningen 

för koncerner måste upprättas i enlighet med IFRS och informationen ska innehålla tydliga 

upplysningar som inte förvillar marknaden (NASDAQ OMX 2012, s. 28).   

3.7.1.2 Disciplinnämnd  

Om bolaget inte följer lag, annan författning, de informationsregler som bolaget tagit sig an att 

följa eller god sed på värdepappersmarknaden kan bolaget få olika påföljder som bestäms av en 

disciplinnämnd och utses av styrelsen på börsen (NASDAQ OMX 2012, s. 40). 

Disciplinnämndens uppgift är att pröva olika ärenden om noterade bolag och medlemmars 

överträdelser av börsens regler. Vid mindre allvarliga överträdelser kan bolaget få en varning, vid 

allvarliga överträdelser vite eller avnotering
16

 Enligt regelverk för emittenter ska bolaget lämna 

de upplysningar till börsen som behövs för att börsen ska kunna kontrollera att bolaget följer lag 

och andra informationsregler som bolaget har plikt att följa (NASDAQ OMX 2012, s. 40). 

3.8 Internationell redovisningsstandard  

International Financial Reporting Standards (IFRS) är tolkningar och standarder och består av 

IFRS, International Accounting Standard (IAS) och tolkningar från International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och Standing Interpretations Committee (SIC) som 

är dess föregångare (International Accounting Standard (IAS) 1 p. 7 s. 220). International 

Accounting Standard Board (IASB) utfärdar de internationella redovisningsstandarderna. Det är 

ett oberoende organ och arbetar för en internationell harmonisering av redovisningsprinciper som 

används i olika länder (Nyquist 2003, s. 15). Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1606/2002, EGT L 243, 11.9.2002, s. 1-4 hette IASB tidigare International Accounting 

Standards Committee (IASC) och IFRS gick under namnet IAS, år 2001 beslutades namnbytet i 

samband med en omstrukturering av IASC. Alla företag som är noterade inom Europa ska från 

och med år 2005 tillämpa en enda uppsättning redovisningsstandarder av hög kvalitet, IFRS i sin 

koncernredovisning.  

Huvudsyftet med redovisningens harmonisering är att minska internationella skillnader i 

redovisningsprinciper och att öka jämförbarheten av redovisad information (Barlev & Haddad 

2007, s. 497). Enligt Barlev och Haddad (2007, s. 497) är jämförbarhet en svår uppgift i en 

internationell miljö på grund av variationer i tillämpningen av redovisningsprinciper. Den 

växande internationella handeln gör det nödvändigt för företagen att rapportera om deras 

ekonomiska situation (Nyquist 2003, s. 15). 

3.8.1 Utformning av finansiella rapporter  

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, ska tillämpas av bolag vid upprättande av finansiella 

rapporter. Standarden syftar på att säkerställa jämförbarheten mellan företagets egna finansiella 

rapporter och med andra företags finansiella rapporter. Standarden innehåller generella krav på 

utformning, riktlinjer för struktur och vissa krav på innehåll (IAS 1 p. 1 & 2). En fullständig 

finansiell rapport utgörs av en rapport över finansiell ställning, en rapport över totalresultat, en 
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http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee [2013-03-13] 



- 24 - 

 

rapport över förändringar i eget kapital, en rapport över kassaflöden, noter som består av 

förklarande information och viktiga redovisningsprinciper och en rapport över finansiell ställning 

per början av den tidigaste jämförelseperioden i det fall då ett företag retroaktivt tillämpar en 

redovisningsprincip, gör en retroaktiv omräkning eller omklassificering av poster (IAS 1 p. 10). 

Enligt Iatridis och Valahi (2010, s. 11) anses IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, förbättra 

kvaliteten i den finansiella rapporteringen och stora företag som är mer synliga på 

aktiemarknaden följer frivilligt kraven i IAS 1, dels för att bevisa kvaliteten i företagens 

redovisade finansiella siffror och dels att ge ett positivt inflytande på investerare.  

Enligt IAS 1 p. 49 har ett företag skyldighet att skilja de finansiella rapporterna på ett tydligt sätt 

från övrig information som lämnas i dokumentet.  Vidare beskriver IAS 1 p. 50 att IFRS enbart 

gäller för finansiella rapporter och inte tvunget på annan information som kan lämnas i en 

årsredovisning. Det är viktigt att användarna kan skilja på information som kan vara användbar 

för dem men som inte är upprättad enligt IFRS krav. Enligt IAS 1 p. 97 ska företag redovisa 

väsentliga intäkts- och kostnadsposter i rapporten över totalresultat eller i noterna.  

Många företag lämnar redogörelser och rapporter som exempelvis miljörapporter vid sidan av de 

finansiella rapporterna, dessa omfattas inte av IFRS (IAS 1 p. 14).  Arvidsson (2011, s. 287) 

menar att information i årsredovisningen som inte är finansiell är bland annat information om 

mänskliga frågor angående styrelse, ledning, anställda och företagens sociala ansvar.  Denna 

information är av stor betydelse för att intressenter ska få relevanta upplysningar om företaget 

och för att fastställa framtiden (Arvidsson 2011, ss. 292-293).  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien utefter undersökningsmodellens tre steg 

Standardupplysningar, Hållbarhetsrapport och Finansiell rapport tillsammans med analys av 

resultatet. Vi analyserar utifrån den teoretiska referensramen i kapitel 3 och utifrån en primär 

intressents synvinkel, en investerare. 

4.1 Steg 1 Standardupplysningar 

Detta steg består av en kort presentation för respektive sektor och bolag som ingår i studien samt 

resultatet från granskningen av bolagens standardupplysningar i hållbarhetsredovisningen som 

gjorts utefter vårt kodschema innehållande GRI G3:s riktlinjer. Vi analyserar varje sektor och 

diagram.  

4.1.1 Basic materials 

Till denna sektor tillhör bolag som arbetar med forskning, utveckling och förädling av råvaror. 

Sektorn innefattar bland annat brytning och förädling av metaller och tillverkare av 

skogsprodukter.  Sektorn levererar material för konstruktion
17

. 

4.1.1.1 BillerudKorsnäs AB  

BillerudKorsnäs är världsledande inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och erbjuder 

hållbara produkter och tjänster till förpackningsmarknaden. Bolaget säljer även långfibrig massa 

till kunder främst i Europa. Utifrån bolagets påverkan prioriteras hållbarhetsfrågor. 

BillerudKorsnäs satsar på funktionella och klimatsmarta produkter, resurseffektivitet, 

återvinningsbara produkter, engagerade medarbetare och ansvarsfulla affärer (BillerudKorsnäs 

2013, ss. 36 & 60).  

 

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete tillämpar rapporteringsnivå A, vilket bolagets revisor bekräftar 

enligt årsredovisningen 2012. De uppfyller alla upplysningar om profil (se bilaga 1 och 3). 

Bolaget redovisar upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikator kategori, dock 

saknas upplysningar för mänskliga rättigheter. BillerudKorsnäs uppger att de utgår från GRI:s 

resultatindikatorer och rapporterar på alla kärnindikatorer som är relevanta för investerare. De har 

valt att inte redovisa EC 1, EN 3, EC 4, EC 5, EC 6, EC 7, EC 8, EC 9, EN 2, EN 4, EN 6, EN 7, 

EN 10, EN 12, EN 13, EN 15, EN 17, EN 19, EN 22, EN 23, EN 24, EN 25, EN 27, EN 29, LA 2, 

LA 3, LA 5, LA 6, LA 9, LA 10, LA 11, LA 14, HR 1, HR 3, HR 5, HR 7, HR 8, HR 9, SO 3, SO 

5, SO 6, PR 1, PR 2, PR 4, PR 5, PR 7 och PR 8 (se bilaga 2 och 4).  

 

Indikatorer som redovisas av bolaget men som enligt vår granskning inte uppfylls är: 

 EN 8 ”Total vattenanvändning per källa” (se bilaga 2).  Bolaget beskriver att de har god 

tillgång till vatten intill samtliga burk samt total vattenförbrukning, dock saknas 

vattenanvändning per källa.  

4.1.1.2 Boliden AB  

Bolidens huvudsakliga verksamhet är gruvbrytning och att framställa metaller. Bolaget har byggt 

upp en konkurrenskraftig position och har sitt säte i Stockholm. Metallerna bryts ur gruvorna 
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Bolidenområdet, Aitik, Garpenberg och Tara för att sedan förädlas i smältverken i Rönnskär, 

Harjavalta, Kokkola och Odda (Boliden AB 2013, ss. 4 & 83). Hållbarhet är en självklar del i 

bolagets verksamhet som påverkar lönsamhet, risk och möjlighet till värdeskapande (Boliden AB 

2013, s. 1).  

Boliden anser att deras hållbarhetsredovisning uppfyller nivå B enligt GRI-appendix 2012. De 

uppfyller alla upplysningar om profil (se bilaga 1 och 3), samt redovisar upplysningar om 

hållbarhetsstyrningen för varje indikator kategori. Boliden redovisar fler än 20 indikatorer och 

minst en inom ekonomiskpåverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt produktansvar 

(se bilaga 2 och 4).  

 

Indikatorer som redovisas av bolaget men som enligt vår granskning inte uppfylls är: 

 HR 1 ”Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav 

gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga 

rättigheter hanteras” (se bilaga 2). Bolaget beskriver hur de följer FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, dock saknas procentandel av affärspartner som utvärderats.  

 HR 2 ”Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder” (se bilaga 2). Boliden beskriver 

hur de har uppföljning och utvärdering om hur affärspartners arbetar med mänskliga 

rättigheter, dock saknas procentuellandel som utvärderats.  

 HR 3 ”Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och 

rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de 

anställda som genomgått sådan utbildning” (se bilaga 2). Boliden beskriver hur de arbetar 

med mänskliga rättigheter, dock framgår inget om personalen genomgått någon utbildning.  

 PR 3 ”Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i 

procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav” (se bilaga 2). Boliden beskriver 

vad som krävs samt att de följer relevant lagstiftning angående marknadskommunikation, 

dock inte procentuellandel av produkter och tjänster som berörs av kraven. 

4.1.1.3 Holmen AB  

Holmen är en skogsindustrikoncern som verkar på stora marknader. Bolaget bedriver verksamhet 

inom fem affärsområden, tre produktinriktade affärsområden vilka består av tryckpapper, kartong 

och trävaror samt två råvaruinriktade affärsområden för skog och energi. Försäljningen av 

trävaror sker främst i Europa medan marknaderna för virke och energi ligger i Sverige.  

Hållbarhet är en integrerad del i verksamheten. Motivet bakom hållbarhetsarbetet är att stärka 

konkurrenskraften, sänka risknivån och kostnaderna, värna om medarbetarna och att anpassa 

produktionen efter kraven som omvärlden ställer (Holmen AB 2013, ss. 6-7 & 32).  

Holmens GRI-rapport redovisas på hemsidan den 2013-04-19, de bedömer att sig uppfylla A+ 

nivå. De uppfyller samtliga upplysningar om profil (se bilaga 1 och 3), samt har upplysningar om 

hållbarhetsstyrningen för varje indikator kategori. Holmen redogör för varje indikator som de 

väljer att inte redovisa och dessa är EN 17, LA 1, LA 7, LA 10, LA 13 och HR 3. Holmen 

uppfyller de indikatorer de säger sig uppfylla enligt vår granskning (se bilaga 2 och 4).  
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4.1.1.4 SSAB AB  

SSAB är en ledande leverantör globalt inom stålindustrin och erbjuder unika produkter avseende 

kvalitet och egenskaper inom slitstål och konstruktionsstål. Bolaget tar kontinuerligt fram nya 

stålsorter. SSAB erbjuder även andra tjänster som produktutveckling, bearbetning och 

avancerade logiktjänster. Genom egna produktvarumärken marknadsför bolaget sina stål, ett av 

de mest kända är Hardox. SSAB:s hemmamarknader är Nordamerika och Norden, bolaget arbetar 

dagligen med att minska påverkan på miljön, arbetsmiljö och säkerhet samt ta ansvar gentemot 

marknad och leverantörer (SSAB AB 2013 ss. 6 & 34).  

SSAB tillämpar C-nivå på sin GRI-redovisning enligt hållbarhetsrapporten för 2012. SSAB 

uppfyller de upplysningar om profil enligt GRI:s C-nivå (se bilaga 1 och 3). De redovisar fler än 

tio resultatindikatorer och minst en från vardera social, ekonomisk och miljöpåverkan. SSAB 

uppfyller de indikatorer som rapporteras enligt vår granskning (se bilaga 2 och 4). 

4.1.1.5 Analys av Standardupplysningar avseende Basic materials 

Bolagen inom sektorn Basic materials visar höga tillämpningsnivåer av GRI:s riktlinjer. 

BillerudKorsnäs redovisar på A-nivå. Enligt GRI (2006b, s. 5) ska organisationer som redovisar 

på denna nivå uppfylla samtliga punkter under upplysningar om profil, upplysningar om 

hållbarhetsstyrning för varje indikatorkategori och samtliga kärnindikatorer. Undersökningens 

resultat visar att BillerudKorsnäs väljer bort att redovisa ett flertal indikatorer, både kärn- och 

tilläggsindikatorer. Enligt Freeman (ss. 31 & 49) påverkas intressenter av vad organisationen gör 

och vad den har för avsikt att göra. Freeman (1984, s. 97) anser att många saker företagen gör 

skapar ett värde för intressenterna men beroende på hur de lyckas varierar värdet. Ur en 

investerares perspektiv kan BillerudsKorsnäs sätt att redovisa resultatindikatorer vara 

vilseledande då redovisning på A-nivå har förväntningar att tillämpa samtliga kärnindikatorer i 

verksamheten. GRI (2006a, s. 2) säger att varje kärnindikator antingen ska redovisas genom 

indikatorinformation eller förklara skälen för att inte redovisa och kärnindikatorerna är av stor 

vikt i flertalet organisationer (GRI 2006b, s. 24). BillerudKorsnäs motiverar på en mening skälen 

till att inte redovisa samtliga nämnda indikatorer, vilket utgörs av fler än tjugo kärnindikatorer 

samt uppfyller inte en redovisad indikator enligt vår granskning. Enligt Regelverket för 

emittenter ska informationen vara utförlig för att kunna bedöma om den har betydelse för bolaget 

(NASDAQ OMX 2012, s. 25).  

 

Enligt resultat av granskningen av Bolidens GRI-redovisning framgår att bolaget tillämpar B-

nivå. Enligt GRI (2006a, s. 2) ska organisationer på B-nivå redovisa alla punkter under 

upplysning om profil, redovisa upplysningar om hållbarhetsstyrning för varje indikatorkategori 

samt redovisa minst 20 resultatindikatorer varav minst en från vardera inom ekonomiskpåverkan, 

miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens 

roll i samhället och produktansvar. Boliden uppfyller GRI:s krav för tillämpningsnivån, dock 

uppfylls inte alla indikatorer de säger sig redovisa enligt vår granskning. GRI samarbetar med GC 

och målet är att sammankoppla de två för mätning och rapportering (GRI 2003). GC grundar sig 

på tio principer där bolagen som är medlemmar ska arbeta utefter, däribland mänskliga rättigheter 

(Vilke 2011, s. 605) och syftet är att stödja företagen att förverkliga socialt ansvar (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson 2009, ss. 54-55). Tre av bolagets inte uppfyllda indikatorer tillhör mänskliga 

rättigheter, detta ger missvisande information till bolagets investerare dels eftersom bolaget säger 
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sig uppfylla indikatorerna och dels att det troligen finns en förväntan hos investerare att bolaget 

ska arbeta med mänskliga rättigheter.  

 

Holmen redovisar på A+ nivå. Enligt GRI (2006a, s. 1) kan organisationen själva välja att låta 

redovisningen externt bestyrkas av tredje part, detta redovisas med ett plus (+) efter angiven 

tillämpningsnivå. Holmen klargör på ett tydligt sätt skälen till varför ovan nämnda indikatorer 

inte redovisas eller delvis redovisas. Detta ökar dels förståelsen och trovärdigheten ur en 

investerares synvinkel. SSAB följer sin redovisade C-nivå. Enligt GRI (2006a, s. 2) ska 

organisationer som redovisar på C-nivå använda ett visst antal av specifika punkter under 

upplysning av profil samt redovisa minst tio resultatindikatorer varav minst en från vardera inom 

ekonomisk-, miljö- och socialpåverkan. SSAB har redovisat fler resultatindikatorer än vad C-nivå 

kräver (se bilaga 4).  

4.1.2 Costumer goods 

Denna sektor består av bolag som arbetar med livsmedelsproduktion, förpackade varor, kläder, 

bilar och elektronik. Produkterna köps sedan främst av privat personer framför tillverkare och 

industrier
18

. 

4.1.2.1 AB Electrolux  

Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsprodukter som säljs till konsumenter på 150 

marknader.  Hållbarhet är en viktig del av koncernens affärsstrategi där utvecklingen av smartare 

och mer resurseffektiva lösningar står i fokus. Electrolux skapar tillväxt genom hög integritet, ett 

ökat värde för samhället och minskad miljöpåverkan (AB Electrolux 2013, ss. 1 & 48). 

 

Electrolux redovisar sin GRI-rapport på nivå B+ enligt hemsidan den 2013-04-19. De uppfyller 

samtliga upplysningar om profil (se bilaga 1 och 3) och redovisar upplysningar om 

hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori. Electrolux redovisar fler än 20 resultatindikator 

och minst en inom ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt produktansvar. 

De uppfyller de indikatorer de säger sig uppfylla enligt vår granskning (se bilaga 2 och 4).  

4.1.2.2 Husqvarna AB  

Husqvarna är globalt ledande av utomhusprodukter. Bolaget tillverkar bland annat 

robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande 

inom bevattningsprodukter i Europa och produkterna säljs i mer än 100 länder. 

Husqvarnakoncernen strävar efter hållbar utveckling, att minska energianvändningen på 

tillverkningsenheter, bidra till medarbetarnas utveckling och utveckla miljövänliga produkter är 

några av företagets långsiktiga mål (Husqvarna AB 2013, ss. 2 & 26).   

 

Husqvarna redovisar på GRI:s C-nivå enligt hållbarhetsrapporten för 2012. Bolaget uppfyller inte 

de upplysningar enligt profil som GRI:s C-nivå kräver. De punkter som inte är korrekta är 1.1 fel 

sidhänvisning, 3.5, 3.10 och 4.15 delvis rapporterad enligt Husqvarna (se bilaga 1 och 3).  

Husqvarna redovisar fler än tio resultatindikatorer och minst en från vardera social, ekonomisk 

och miljöpåverkan. De uppfyller de indikatorer som rapporteras (se bilaga 2 och 4). 
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4.1.2.3 Svenska Cellulosa Aktiebolaget  

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag. Bolaget utvecklar och producerar 

mjukpapper, skogsindustriprodukter och hållbara personliga hygienprodukter. En avgörande 

faktor för SCA:s framgång är kopplingen mellan ekonomisk avkastning och värdeskapande för 

människa- och miljö. Arbetet med hållbarhet ökar värdet på bolaget från ett ägarperspektiv och 

förmågan för SCA att attrahera kunder, medarbetare och investerare. Fokus i miljöarbetet ligger 

på klimat och energi, fiberinköp och biologisk mångfald samt vattenhantering (Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget (SCA) 2013b, ss. 1 & 64).  

SCA:s hållbarhetsrapport redovisar på GRI:s A-nivå och detta har verifierats av PwC enlig 

hållbarhetsrapporten för 2012. De uppfyller samtliga upplysningar om profil (se bilaga 1 och 3), 

samt har upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikator kategori. SCA uppger att 

”tabellen omfattar samtliga kärnindikatorer samt de tilläggsindikatorer som är applicerbara på 

SCA:s verksamhet” (Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 2013a, s. 74). SCA har själva valt att 

inte redovisa EN 6, EN 7, EN 9, EN 10, EN 13, EN 14, EN 15, EN 24, EN 25, EN 30, HR 8, PR 2, 

PR 4, PR 5, PR 7 och PR 8, samtliga är tilläggsindikatorer (se bilaga 2 och 4).  

 

Indikatorer som redovisas av bolaget men som enligt vår granskning inte uppfylls är: 

 EC 4 ”Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn” (se bilaga 2). SCA har en tydlig 

beskrivning hur de redovisar statligt stöd, dock saknas omfattning av väsentligt finansiellt 

stöd från den offentliga sektorn.   

4.1.2.4 Swedish Match AB 

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter inom områdena snus, andra 

tobaksprodukter som omfattar cigarrer och tuggtobak samt tänd produkter som består av 

tändstickor och tändare. Swedish Match varumärken är marknadsledande och hållbarhet är en 

integrerad del i verksamheten. Hållbarhetsarbetet syftar till att skapa värde för bolaget, för miljön 

och till företagets intressenter (Swedish Match AB 2013b, ss. 1 & 18).  

Swedish Match självdeklarera GRI:s tillämpningsnivå B, enligt bolaget har ”tredjeparts 

leverantören Tofuture Oy granskat och bekräftat att Swedish Match Hållbarhets redovisning 2012 

uppfyller GRI G3:s redovisningskrav för tillämpningsnivå B” (Swedish Match AB 2013a, s. 19). 

De uppfyller inte upplysningar om profil, 1.2, 4.5, 4.7, 4.10 vilka är delvis rapporterade enligt 

bolaget och 4.11 är inte rapporterad enligt bolaget (se bilaga 1 och 3). Swedish Match redovisar 

upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje resultatindikator kategori. Bolaget redovisar fler 

än 20 indikatorer och minst en inom ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt produktansvar. 

De uppfyller de indikatorer som redovisas enligt vår granskning. 

4.1.2.5 Analys av Standardupplysningar avseende Costumer goods 

Inom sektorn Costumer goods uppfyller bolaget Electrolux sin nivå enligt vår granskning. 

Electrolux tillämpar B-nivå och är externt granskad av utomstående part. Husqvarna har 

deklarerat C-nivå men uppfyller inte GRI:s krav gällande upplysningar om profil. Gilbert och 

Rasche (2008, s. 760) menar att en intressent kontrollerar att företagen uppfyller det de utsäger 

sig att göra. Tengblad och Ohlsson (2010, s. 666) menar att det finns risker med CSR-arbetet, i 

sitt syfte att stärka företaget kan det påverka företaget negativt. I situationer som med Husqvarna 
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kan förtroendet till bolaget minska och på länge sikt skada bolaget då inte 

standardupplysningarnas första del för C-nivå fullföljs. Enligt Regelverket för emittenter ska 

information vara korrekt och inte förvilla marknaden (NASDAQ OMX 2012, s. 28).  

 

Resultatet som framkommit av vår granskning av SCA visar att bolaget redovisar på A-nivå 

vilket har bekräftats av PwC, dock väljer SCA att inte markera nivån med ett plus (+). SCA har 

redovisat samtliga kärnindikatorer men enligt vår granskning saknas viss indikatorinformation för 

EC 4, det är marginellt men blir ändå till viss del missvisande för en investerare. Enligt GRI 

(2006b, s. 24) är kärnindikatorerna allmänt tillämpbara indikatorer i flertalet organisationer 

medan tilläggsindikatorerna kan vara av stor vikt för vissa organisationer men av mindre vikt för 

andra. SCA har enbart valt att inte redovisa tilläggsindikatorer, vilket enligt GRI:s 

rekommendation är godtagbart. Vad gäller Swedish Match utsänder bolaget två olika budskap, 

dels genom att de utger sig för att redovisa på B-nivå med extern granskning men utan ett plus 

(+) samtidigt som de själva väljer att bortse från att redovisa obligatoriska punkter för B-nivå. 

Detta framgår tydligt för en investerare som granskar redovisningen då bolaget tydligt har 

offentliggjort det i sitt GRI-register. 

4.1.3 Financials 

Denna sektor omfattar bolag som tillhandahåller finansiella tjänster både till kommersiella och 

privatkunder och består av banker, försäkringsbolag, investeringsfonder och fastigheter
19

. 

4.1.3.1 Handelsbanken  

Handelsbanken är en bank både för privat- och företagskunder. Bankens har sex 

hemmamarknader Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge samt Nederländerna. 

Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Handelsbankens arbete, ambitionen är att agera 

ansvarsfullt genom att ta hänsyn till kundernas behov av finansiella produkter och tjänster, ge 

aktieägarna en god avkastning och ta ansvar för miljön (Handelsbanken 2013, s. 58).  

Handelsbanken bedömer att deras hållbarhetsredovisning uppfyller informationsbehovet för nivå 

C+ enligt hållbarhetsrapporten för 2012. De uppfyller inte upplysningar om profil, 4.15 vilken är 

delvis rapporterad enligt bolaget (se bilaga 1 och 3). Handelsbanken redovisar fler än tio 

resultatindikatorer och minst en från vardera social, ekonomisk och miljöpåverkan. De uppfyller 

de indikatorer de uppger enligt vår granskning (se bilaga 2 och 4). 

4.1.3.2 Nordea Bank AB  

Nordea är en av de största bankerna i norra Europa och dess inriktning är rådgivning och service. 

Genom att hjälpa privatpersoner och företag bidrar Nordea till att skapa framtidens samhälle. 

Arbetet med CSR är främst inriktat på ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull kreditgivning 

(Nordea Bank AB 2013, ss. 7 & 39). 

Nordea självdeklarerade GRI:s tillämpningsnivå B+ enligt CSR-rapporten för 2012. Nordea 

uppfyller samtliga upplysningar om profil (se bilaga 1 och 3), samt har upplysningar om 

hållbarhetsstyrningen för varje resultatindikator kategori. De redovisar fler än 20 indikatorer och 

minst en inom ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, 
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anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt produktansvar. 

Nordea uppfyller de indikatorer de säger sig uppfylla enligt vår granskning (se bilaga 2 och 4). 

4.1.3.3 Skandinaviska Enskilda Banken AB  

SEB är en nordisk finansiell koncern som tillhandahåller banktjänster till stora företag och privat 

kunder i kontorsrörelsen och inom investeringsområdet. Koncernen är också verksam inom 

områdena livförsäkring och kapitalförvaltning. SEB strävar efter att integrera hållbarhet i alla 

sina aktiviteter och skapa långsiktiga relationer med alla sina intressenter. Varje år rapporterar 

bolaget om hållbarhetsarbetet som utvecklas kontinuerligt i linje med förändringar världen över. 

Hållbara investeringar och finansieringslösningar, ansvarsfullt ägande och vara en bra arbetsplats 

är några av bankens ansvarsområden (Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) 2013, ss. 14 & 

78). 

 

SEB säger sig ha en GRI-kontroll av sin rapportering som gjorts av PwC och redovisar på nivå B 

enlig hållbarhetsrapporten för 2012. De uppfyller samtliga upplysningar om profil (se bilaga 1 

och 3) samt har upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori. SEB redovisar 

fler än 20 indikatorer och minst en inom ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga 

rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället samt 

produktansvar (se bilaga 2 och 4).  

 

Indikatorer som redovisas av bolaget men som enligt vår granskning inte uppfylls är: 

 HR 3 ”Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och 

rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de 

anställda som genomgått sådan utbildning”(se bilaga 2). SEB beskriver sitt arbete med 

mänskliga rättigheter och vilka policys de arbetar med, dock saknas antalet 

personalutbildningstimmar och andel av personalen som genomgått utbildning. 

4.1.3.4 Swedbank AB  

Swedbank är Sveriges största bank till antalet kunder. Bankens hemmamarknader är även 

Estland, Lettland och Litauen där Swedbank har en ledande position. Hållbarhet är en viktig del i 

Swedbanks värdegrund. Bankens mål är att arbeta långsiktigt och främja ett hållbart samhälle 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt (Swedbank AB 2013, ss. 1 & 46). 

Swedbanks GRI-redovisning är på C nivå enligt hållbarhetsredovisningen 2012. De uppfyller de 

upplysningar om profil som krävs enligt GRI:s C-nivå (se bilaga 1 och 3). Swedbank redovisar 

fler än tio resultatindikatorer och minst en från vardera social, ekonomisk och miljöpåverkan (se 

bilaga 2 och 4).  

Indikatorer som redovisas av bolaget men som enligt vår kontroll inte uppfylls är: 

 LA 10 ”Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 

personalkategorier” (se bilaga 2). Swedbank redogör för dess utbildningar och hur de värnar 

om ständig utveckling samt genomsnittligt antal utbildningstimmar hos de anställda i 

bolaget, dock inte fördelat på personalkategori.  

 HR 2 ”Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder” (se bilaga 2). Swedbank säger 

att de granskar de leverantörer som faktureras över 500 tkr/år, dock saknas procentuell andel 

som granskas samt vidtagna åtgärder. 
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4.1.3.5 Analys av Standardupplysningar avseende Financials 

Bolagen som ingår i sektor Financials har en lägre tillämpningsnivå jämförelsevis med de andra 

två sektorerna i studien. Resultatet av granskningen på Handelsbanken visar att bolaget avviker 

något från den tillämpade nivån. Enligt GRI (2006a, s. 2) ska organisationer som redovisar på C-

nivå använda ett visst antal av specifika punkter under upplysning av profil, här ingår punkt 4.15. 

Bolaget har delvis rapporterat denna punkt och därmed uppfylls inte nivån. Bolaget offentliggör 

dubbla budskap genom sin information. Granskningen av Nordea visar att GRI:s B-nivå följs. 

Freeman (1984, s. 97) menar att företagen skapar värde för intressenterna genom dess handlingar, 

intressenterna analyserar företagens handlingar och skapar även sitt eget värde. Nordea ger en 

positiv och tillförlitlig bild till investerare vilket bidrar till ett höjt värde av bolaget. Svensson och 

Wagner (2012, s. 96) menar att många företag ser hållbarhetsredovisning som något nödvändig 

för att stärka sitt varumärke.  

 

Enligt vår granskning av SEB:s GRI-rapport framgår att bolaget uppfyller B-nivån. Bolaget 

redovisar fler än 20 indikatorer, dock redovisas inte indikatorn HR 3 fullständigt enligt vår 

granskning men bolaget påstår sig redovisa denna indikator. Swedbank har en korrekt 

redovisning på C-nivå, dock uppfylls inte alla indikatorer som bolaget redovisar enligt vår 

granskning. Detta påverkar inte SEB:s och Swedbanks tillämpade nivåer men samtidigt visas 

felaktig information som kan vilseleda investerare. Enlig Regelverket för emittenter ska 

information som bolaget offentliggör ska vara korrekt, relevant och tydlig och får inte vara 

vilseledande (NASDAQ OMX 2012, s. 25). 

4.1.4 Ekonomiska resultatindikatorer  

I diagram 4.1 nedan ser vi en jämförelse för alla bolag över antalet ekonomiska 

resultatindikatorer som är uppfyllda enligt vår granskning. Totalt finns 9 ekonomiska 

resultatindikatorer. De bolag som följer A-nivå visas i blå färg i diagrammet nedan. Dessa är 

BillerudKorsnäs som redovisar 1 indikator, Holmen 9 indikatorer och SCA 8 indikatorer. B-nivå 

visas i grön färg, bolagen som tillämpar denna nivå är Boliden 7 indikatorer, Electrolux 3 

indikatorer, Swedish Match 1 indikator, Nordea 4 indikatorer och SEB 5 indikatorer. Bolagen 

som redovisar på C-nivå är SSAB 5 indikatorer, Husqvarna 3 indikatorer, Handelsbanken 7 

indikatorer och Swedbank 3 indikatorer och visas i lila färg. 

 

 
 Figur 4.1: Ekonomiska resultatindikatorer för alla bolag i studien 
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4.1.4.1 Analys av ekonomiska resultatindikatorer 

Diagram 4.1 visar skillnader i redovisningen av antal uppfyllda indikatorer hos bolagen och i 

tillämpningsnivåerna både inom och mellan sektorerna. Generellt fokuserar bolagen på de fyra 

första indikatorerna (se bilaga 4). Det visas tydligt i sektorerna Basic materials och Financials, 

bortsett från BillerudKorsnäs som endast redovisar en ekonomisk resultatindikator trots att 

bolaget redovisar på A-nivå. SCA är ensamt bolag som inte uppfyller de indikatorer de säger sig 

tillämpa, detta gäller indikator EC 4 (se bilaga 4). 

4.1.5 Miljömässiga resultatindikatorer  

I diagram 4.2 nedan visas en jämförelse mellan alla bolagen i studien av antalet miljömässiga 

indikatorer som uppfylls enligt vår granskning. Totalt finns det 30 miljömässiga 

resultatindikatorer. BillerudKorsnäs redovisar 13 indikatorer, Holmen redovisar 29 indikatorer 

och SCA redovisar 20 indikatorer. Dessa tre bolag redovisar på A-nivå och visas i blå färg i 

diagrammet. Bolag som redovisar på B-nivå visas i grön färg. Dessa bolag är Boliden 24 

indikatorer, Electrolux 14 indikatorer, Swedish Match 9 indikatorer, Nordea 4 indikatorer och 

SEB 7 indikatorer. Bolagen som redovisar på C- nivå är SSAB 6 indikatorer, Husqvarna 6 

indikatorer, Handelsbanken 5 indikatorer och Swedbank 8 indikatorer vilka visas i lila färg. 

 

 
 Figur 4.2: Miljömässiga resultatindikatorer för alla bolag i studien 

4.1.5.1 Analys av miljömässiga resultatindikatorer 

I diagram 4.2 framkommer ett mönster där bolagen inom sektor Basic materials använder flertalet 

indikatorer inom kategorin miljö medan sektor Financials använder ett fåtal miljöindikatorer, 

bolagen på C-nivå redovisar ett jämförligt antal. I bolagens val av miljöindikatorer finns inget 

direkt samband, tillämpningen varierar mellan bolagen (se bilaga 4). BillerudKorsnäs är ensamt 

bolag som inte uppfyllt de indikatorer de säger sig tillämpa, detta gäller indikator EN 8 (se bilaga 

4). 

4.1.6 Sociala resultatindikatorer  

De sociala indikatorerna är som tidigare beskrivits (se studien genomförande s. 7) indelade i tre 

olika kategorier, vi redovisar varje indikatorkategori var för sig. 
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4.1.6.1 Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor  

I diagram 4.3 framgår totalt antal redovisade resultatindikatorer för anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor per bolag som uppfylls enligt vår granskning. Totalt har denna kategori sammanlagt 

14 indikatorer. Bolagen som redovisar GRI på A-nivå visas i blå färg. De bolagen är 

BillerudKorsnäs redovisar 6 indikatorer, Holmen 10 indikatorer och SCA 14 indikatorer. På B-

nivå redovisar Boliden 14 indikatorer, Electrolux 3 indikatorer, Swedish Match 5 indikatorer, 

Nordea 9 indikatorer och SEB 3 indikatorer. Dessa visas i grön färg. SSAB redovisar 3 

indikatorer, Husqvarna 1 indikator, Handelsbanken 3 indikatorer och Swedbank 7 indikatorer. 

Dessa bolag redovisar på C-nivå och visas i lila färg.  

 

 
 Figur 4.3: Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor för alla bolag i 

studien  

4.1.6.2 Analys av resultatindikatorer för anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor  

Resultatet i diagram 4.3 visar inget samband varken mellan bolagen inom sektorerna eller mellan 

bolagens tillämpningsnivåer. Boliden och SCA redovisar fler indikatorer än de övriga bolagen, 

Husqvarna redovisar enbart en indikator för kategorin. Swedbank påstår sig redovisa indikatorn 

LA 10, dock uppfylls inte detta enligt vår granskning (se bilaga 4). 

4.1.6.3 Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

I diagram 4.4 visas totalt antal resultatindikatorer för mänskliga rättigheter som varje bolag 

redovisat enligt vår granskning. Denna kategori har totalt 9 resultatindikatorer. På A-nivå 

redovisar BillerudKorsnäs 3 indikatorer, Holmen 8 indikatorer och SCA 8 indikatorer. Dessa 

visas i blå färg. Bolagen som redovisar på B-nivå visas i grön färg. Dessa är Boliden 4 

indikatorer, Electrolux 4 indikatorer, Swedish Match 2 indikatorer, Nordea 1 indikator och SEB 3 

indikatorer.  På C-nivå redovisar SSAB ingen indikator, Husqvarna 2 indikatorer, Handelsbanken 

1 indikator och Swedbank 1 indikator. Dessa visas i lila färg. 
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 Figur 4.4: Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter för alla bolag i studien 

4.1.6.4 Analys av resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

Diagram 4.4 visar ett avikande resultat där två bolag med tillämpningsnivå A använder åtta av 

nio möjliga indikatorer, medan SSAB inte redovisar någon resultatindikator för mänskliga 

rättigheter. Flera av de granskade bolagen redovisar överlag ett fåtal indikatorer inom kategorin.  

Boliden uppfyller inte HR 1, HR 2, HR 3, SEB uppfyller inte HR 3 och Swedbank uppfyller inte 

HR 2 enligt vår granskning (se bilaga 4).   

4.1.6.5 Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

Diagram 4.5 visar antalet resultatindikatorer för samhällsansvar som bolagen använt enligt vår 

granskning, totalt finns 8 indikatorer i kategorin. Bolagen som redovisat på A-nivå visas i blå färg 

och är BillerudKorsnäs som redovisar 5 indikatorer, Holmen 8 indikatorer och SCA 8 indikatorer. 

De bolag som redovisar på B-nivå är Boliden som redovisar 6 indikatorer, Electrolux 3 

indikatorer, Swedish Match 1 indikator, Nordea 1 indikator och SEB 5 indikatorer. B-nivå visas i 

grön färg. På C-nivå redovisar SSAB 4 indikatorer, Husqvarna 2 indikatorer, Handelsbanken 4 

indikatorer och Swedbank 3 indikatorer. C-nivå visas i lila färg. 

 

 
 Figur 4.5: Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor för alla bolag i studien 
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4.1.6.6 Analys av indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor  

Diagram 4.5 visar att det finns en skillnad mellan sektorerna. Bolagen inom Basic materials är 

ambitiösa på att redovisa samhällsfrågor medan bolagen inom Costumer goods visar ett sämre 

resultat, bortsett från SCA som redovisar på A-nivå vilket innebär att samtliga indikatorer ska 

redovisas enligt GRI (2006a, s. 2). Bolagen inom sektor Financials redovisar medelantalet av 

samtliga indikatorer för kategorin med relativt lika antal, bortsett från Nordea som endast 

redovisar en indikator. Det finns en stor variation i bolagens val av tillämpade indikatorer inom 

kategorin (se bilaga 4). 

4.1.6.7 Resultatindikatorer för produktansvar 

I diagram 4.6 visas totalt antal resultatindikatorer för produktansvar som bolagen redovisar enligt 

vår granskning. Totalt finns det 9 indikatorer för produktansvar. Bolagen som redovisar på A-

nivå visas i blå färg och är BillerudKorsnäs som redovisar 3 indikatorer, Holmen 9 indikatorer 

och SCA 4 indikatorer. På B-nivå redovisar Boliden 2 indikatorer, Electrolux 1 indikator, 

Swedish Match 4 indikatorer, Nordea 4 indikatorer och Swedbank 2 indikatorer. Dessa visas i 

grön färg. De bolag som redovisar på C-nivå visas i lila färg. De är SSAB som inte redovisar 

någon indikator, Husqvarna redovisar 1 indikator, Handelsbanken 3 indikatorer och Swedbank 2 

indikatorer.  

 

 
 Figur 4.6: Resultatindikatorer för produktansvar för alla bolagen 

4.1.6.8 Analys av resultatindikatorer för produktansvar  

Diagram 4.6 visar att samtliga bolag, bortsett från Holmen, redovisar mindre än hälften av 

kategorins indikatorer. Bolagen inom sektorn Financials redovisar likartat antal indikatorer i 

förhållande till varandra, PR 5 och PR 6 redovisas av samtliga inom sektorn Financials (se bilaga 

4). SSAB tillhörande sektor Basic materials är ensamt bolag som inte redovisar någon indikator 

inom denna kategori, Boliden redovisar inte PR 3 fullständigt enligt vår granskning (se bilaga 4).    

4.1.7 Totalt antal resultatindikatorer per sektor 

I diagram 4.7 visas resultatet för samtliga tre sektorers användning av resultatindikatorerna 

indelat i ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar enligt vår granskning. Basic materials 

redovisar 81 procent av de ekonomiska indikatorerna, 80 procent av de miljömässiga 

indikatorerna och 71 procent av de sociala indikatorerna. Costumer goods redovisar 56 procent 
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av de ekonomiska indikatorerna, 54 procent av de miljömässiga indikatorerna och 52 procent av 

de sociala indikatorerna. Financials redovisar 70 procent av de ekonomiska indikatorerna, 27 

procent av de miljömässiga indikatorerna och 43 procent av de sociala indikatorerna. 

 

 
 Figur 4.7: Sammanställning av totalt antal resultatindikatorer per sektor  

4.1.7.1 Analys av totalt antal resultatindikatorer per sektor 

Diagram 4.7 visar att sektorn Basic materials fokuserar en aning mer på ekonomiska och 

miljömässiga perspektivet, överlag visar bolagen inom sektorn en hög procentsats av samtliga 

perspektiv. Sektor Costumer goods visar ett mycket likvärdigt resultat på medelnivå inom alla 

perspektiven. Bolagen inom sektor Financials fokuserar på det ekonomiska perspektivet och 

redovisar få miljöindikatorer. Som tidigare nämnts redovisar tre av bolagen enligt 

tillämpningsnivå A, dessa är BillerudKorsnäs, Holmen och SCA, fem av bolagen redovisar enligt 

B-nivå, vilka är Boliden, Electrolux, Swedish Match, Nordea och SEB. Tillämpningsnivå C 

redovisas av de fyra bolagen SSAB, Husqvarna, Handelsbanken och Swedbank. 

Tillämpningsnivåerna är spridda bland bolagen inom de tre sektorerna och det finns inget 

enhetligt mönster på valet av tillämningsnivå. En jämförelse mellan sektorerna visar att bolagen 

inom sektorn Basic materials redovisar på en högre tillämpningsnivå medan bolagen inom 

sektorn Financials redovisar på en lägre nivå.  

4.2 Steg 2 Hållbarhetsrapport 

I denna del presenteras steg 2 Hållbarhetsrapport i vår undersökningsmodell. Först presenteras 

en tabell som visar hållbarhetsrapporten inklusive GRI-registers placering i de 12 bolagen som 

ingår i studien. Därefter analyseras resultatet med koppling till Regelverket för emittenter i den 

teoretiska referensramen.  

 

Tabellen 4.1 visar bolagens placering av hållbarhetsrapporten inklusive GRI-register för tre år 

tillbaka från senast utgivna rapport. Av tabellen nedan framgår att tio av bolagen har separata 

hållbarhetsrapporter tillgängliga på respektive hemsida. Boliden har separata hållbarhetsrapporter 

vid namn GRI appendix, rapporterna innehåller ett GRI-register samt information för vissa av 

standardupplysningarna, Boliden har även en hållbarhetsrapport som ligger med i 

årsredovisningen, under ett eget avsnitt, för år 2012. Holmen redovisar sin hållbarhetsrapport 

direkt på hemsidan, där är GRI-registret placerat med tillhörande sidhänvisningar till bland annat 
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årsredovisningen för 2012. En del av Holmens information framgår på hemsidan under respektive 

standardupplysning. Electrolux redovisar hållbarhetsrapporten direkt på hemsidan.  

 

   Tabell 4.1: Hållbarhetsrapportens placering 

4.2.1 Analys av Hållbarhetsrapport  

Enligt GRI (2006b, s. 5) kan organisationen själv välja rapporteringens plats, exempelvis på 

hemsidan, i årsredovisningen eller i en separat rapport. Ovanstående resultat visar att valet av 

hållbarhetsrapportens placering varierar mellan bolagen, de flesta har valt att ha en separat 

rapport. I Regelverket för emittenter framgår att bolagen ska ha en egen hemsida där all offentlig 

information ska finnas under minst tre år (NASDAQ OMX 2012, s. 28). Ovanstående tabell visar 

att de flesta bolagen har information tillgängligt på hemsidan för tre år eller mer, dock saknar 

Holmen och Swedbank fullständiga hållbarhetsrapporter inklusive GRI-register för de senaste tre 

åren. Möjligheten till jämförbarhet och utvärdering av bolagets utveckling minskar om 

information inte finns tillgängligt för flera år. Nya användare av GRI:s riktlinjer har naturligt inte 

rapporter för flera år. Enligt GRI:s syfte med hållbarhetsrapporten ska resultatet inom en 

organisation och mellan olika organisationer kunna jämföras över tiden (GRI 2006b, s. 3).  

 

Ett bolag i studien har valt att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Enligt IAS 1 p. 

50 gäller IFRS enbart för finansiella rapporten och inte tvunget på annan information som kan 

lämnas i en årsredovisning. Eftersom bolaget, som valt att integrera hållbarhetsrapporten i 

årsredovisningen, placerat hållbarhetsinformationen i en separat del påverkas informationen inte 

av IFRS.  Vidare beskriver IAS 1 p. 50 att det är viktigt att användarna kan skilja på information 

som kan vara användbar för dem, men som inte är upprättad enligt IFRS krav. De flesta bolagen i 

studien har valt att ha en separerat hållbarhetsrapport vilken inte påverkas av IFRS utan av 

Regelverket för emittenter. Enligt IAS 1 p. 14 omfattar IFRS exempelvis inte separata 

miljörapporter. För en investerare kan det vara svårt att veta vilka regler och lagar som gäller 

olika delar av bolagens information på grund av valfriheten av hållbarhetsrapportens placering.  

4.3 Steg 3 Finansiell rapport 

I denna del redovisas och analyseras studiens tredje steg Finansiell rapport i 

undersökningsmodellen. Varje sektor presenteras och analyseras var för sig och resultatet 

framgår i tabeller och text. Bolagens redovisade kärnindikatorer inom kategorierna EC, EN och 

LA granskas ytterligare en gång. Indikatorinformationen jämförs och kopplas till respektive 

bolags finansiella rapport för koncernen.  

 Direkt på hemsida Årsredovisning Separat rapport 

BillerudKorsnäs    2010-2012 

Boliden  2012 2010-2012 

Holmen 2012   

SSAB   2010-2012 

Electrolux 2011-2013   

Husqvarna   2010-2012 

SCA    2010-2012 

Swedish Match     2010-2012 

Handelsbanken   2010-2012 

Nordea    2010-2012 

SEB   2010-2012 

Swedbank   2012 
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4.3.1 Basic materials 

Tabell 4.2 visar antal kärnindikatorer som bolagen inom sektor Basic materials redovisar enligt 

GRI:s riktlinjer (se bilaga 4) och som vi uppmärksammat i bolagens finansiella rapport för 

koncernen. 

Resultatindikatorer BillerudKorsnäs AB Boliden AB  Holmen AB SSAB AB 
EC 1  1 1 2 

EC 2 2  2 1 

EC 3  3 3 3 

EC 4    3 

EC 8  2   

EN 26 2    

EN 28   2   

LA 1 2 2   

LA 2   3  

LA 5  2   

LA 13 2 3  2 

  1 = fullt redovisad, 2 = delvis redovisad, 3 = redovisad från GRI-register  

  Tabell 4.2: Kärnindikatorer för Basic materials i finansiella rapporten för koncernen 

4.3.1.1 Ekonomiska resultatindikatorer 

Boliden, Holmen och SSAB har med indikatorn EC 1 (se bilaga 2), ekonomiskt värde från olika 

intressenter. Boliden redovisar i hållbarhetsrapporten vinst i form av nettoförsäljning, vinst från 

finansiella investeringar och försäljning av varor, kostnader till leverantörer och affärspartners 

samt anställdas ersättningar och skattekostnader. I Bolidens finansiella rapport för koncernen 

framkommer i resultaträkningen försäljningsintäkter, kostnad för sålda varor och skatter samt 

anställdas personalkostnader. Siffrorna stämmer överens förutom skatter som avviker till viss del. 

Holmen redovisar i hållbarhetsrapporten värde från kunder bestående av försäljning av papper, 

kartong, trävaror, virke och el, värde från leverantörer i form av inköp av varor och tjänster och 

avskrivningar, ersättning till anställda innehållande löner och sociala kostnader, räntor från 

långivare, skatter, nettoresultat samt styrelsens förslag till utdelning. I Holmens finansiella 

rapport för koncernen i resultaträkningen påträffas samma siffror för rörelseresultat, 

personalkostnader, skatt och nettoresultat. SSAB redovisar i hållbarhetsrapporten löner, sociala 

kostnader, utdelning till aktieägarna och långivarnas räntor i procent. Dessa poster finns i 

bolagets finansiella rapport, dock inte i procentsats.  

BillerudKorsnäs, Holmen och SSAB har med indikatorn EC 2 (se bilaga 2). BillerudKorsnäs har 

redovisat i hållbarhetsrapporten för 2012, att stora miljöinvesteringar genomförts på flera 

anläggningar i koncernen för att minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten. I 

BillerudKorsnäs finansiella rapport under noten Materiella Anläggningstillgångar redovisas 

investeringar, dock nämnts inget om miljöinvesteringar.  I Holmens hållbarhetsrapport finns 

bland annat information om bolagets forskning och utveckling som är inriktat på funktionella 

produkter samt energi- och resurssnåla processer. En ny sodapanna med turbin har tagits i drift 

och som på sikt ska driva verksamheten med minimal användning av fossila bränslen och inköpt 

energi.  Vid bruket i Workington övertogs en energianläggning där energiproduktionen baseras 

på fossil naturgas. Koncernen deltar i EU:s handel med utsläppsrätter för koldioxid och handel 

med elcertifikat. I Holmens finansiella rapport framgår i balansräkningen årets investeringar i 

materiella anläggningstillgångar som främst avser den nya sodapannan och biobränslepannan. I 

noten Övriga rörelseintäkter redovisas utsläppsrätter och elcertifikat. I SSAB:s 

hållbarhetsrapport framgår också att bolagets svenska verksamhet omfattas av handelssystemet 
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för utsläppsrätter inom EU för att minska koldioxidutsläpp och för att nå klimatmålen. I SSAB:s 

finansiella rapport under noten Övriga intäkter redovisas vinst vid försäljning av utsläppsrätter, i 

noten Immateriella tillgångar redovisas beräknad förbrukning av utsläppsrätter 2012.  

Boliden, Holmen och SSAB redovisar indikatorn EC 3 (se bilaga 2) med hänvisning från GRI-

register till bolagens finansiella rapporter. Informationen i Bolidens finansiella rapport finns i 

noten Anställda och personalkostnader samt noten för Avsättningar för pensioner. Där redovisas 

förmånsbestämda pensionsplaner. Holmen redovisar informationen i noten Anställda, 

personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar samt i noten Avsättningar för 

pensioner. SSAB redovisar informationen i noten Pensioner där förmånsbestämda planer ingår. 

SSAB redovisar EC 4 (se bilaga 2) men hänvisning från GRI-register till noten Rörelsens 

kostnader, där framgår statligt bidrag. Boliden har med EC 8 (se bilaga 2) och skriver i 

hållbarhetsrapporten att utvecklandet av infrastruktur och sociala tjänster är begränsat för bolaget 

eftersom infrastrukturen är väl utvecklad i de länder där de är verksamma. Istället betalar bolaget 

skatt till samhället och deltar i utvecklingen av utbildning för framtida ingenjörer i gruv- och 

metallindustrin. I Bolidens finansiella rapport framgår skatter. 

4.3.1.2 Miljömässiga resultatindikatorer 

BillerudKorsnäs har med EN 26 i den finansiella rapporten (se bilaga 2). I hållbarhetsrapporten 

framgår totala miljöinvesteringar under 2012, där ingår bland annat ett nytt biobränsleeldat 

kraftvärmeverk. För att förebygga och minska kemiska miljörisker har bolaget kemikaliegrupper 

på anläggningarna som granskar alla kemikalier utifrån hälsa, arbetsmiljö, yttre miljö och 

produktsäkerhet. BillerudKorsnäs har, som nämnts i tidigare stycke under ekonomiska 

resultatindikatorer EC 2, gjort investeringar som delas upp i Byggnader och mark, Maskiner och 

inventarier, Leasade anläggningstillgångar och Pågående nyanläggningar. Det framgår inte vad 

som har investerats inom dessa fyra områden.   

 

Boliden redovisar EN 28 (se bilaga 2) i hållbarhetsrapporten, under 2012 bötfälldes bolaget på 

100 000 kronor för att bedriva verksamheten på ett stenbrott. I bolagets finansiella rapport under 

noten Ställda säkerheter och eventualförpliktelser står det att koncernen skulle kunna ha 

eventualförpliktelser hänförliga till rättsliga processer och krav men som för närvarande inte 

kunnat beräknas, men som i framtiden kan innebära kostnader.  

4.3.1.3 Sociala resultatindikatorer 

BillerudKorsnäs och Boliden har med resultatindikatorn LA 1 samt LA 13 (se bilaga 2). I 

BillerudKorsnäs hållbarhetsrapport redovisas medelantalet anställda uppdelat på land, säljkontor, 

kön åldersgrupp samt andel av medarbetare i Sverige, Finland, England och Baltikum som 

omfattas av kollektivavtal. Under noten Personal och personalkostnader i BillerudKorsnäs 

finansiella rapport framgår medelantalet anställda uppdelat på land och kön, dock avviker 

siffrorna något med hållbarhetsrapporten. Under noten Ersättningar till anställda finns en 

sammansättning av styrelsen. Boliden redovisar delvis LA 1 och LA 13 med hänvisning från 

GRI-register till noten Anställda och personalkostnader, där framgår medelantalet anställda 

uppdelat på land och kön samt sammanställning av styrelse och ledning. SSAB har delvis med 

LA 13, i bolagets finansiella rapport finns enbart information om styrelsemedlemmar. 

Holmen redovisar indikatorn LA 2 (se bilaga 2) med hänvisning från GRI-register till noten 
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Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. Här framgår 

medelantalet anställda uppdelat på kön samt antal anställda i förhållande till år 2011.  

Boliden redovisar delvis resultatindikatorn LA 5 (se bilaga 2). Det framgår att uppsägningstiden 

kan variera från veckor till månader beroende på projektet. Under noten Anställda och 

personalkostnader i bolagets finansiella rapport står information om uppsägning avseende 

koncernledningen, det framgår sex månader uppsägningstid från verkställande direktörens sida 

och tolv månader från bolagets sida. Övriga personer i koncernledningen har en egen 

uppsägningstid på tre till sex månader. 

4.3.1.4 Analys av Finansiell rapport avseende Basic materials 

Av resultatet för bolagen inom sektor Basic materials framgår att bolagen lämnar redogörelser 

och rapporter som exempelvis miljörapporter vid sidan av de finansiella rapporterna, dessa 

omfattas inte av IFRS (IAS 1 p. 14). Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1606/2002, EGT L 243, 11.9.2002, s. 1-4 gäller IFRS för noterade bolags koncernredovisning 

inom Europa. I denna sektor har minst fyra indikatorer uppmärksammats hos alla fyra bolag i den 

finansiella rapporten för koncernen.  

 

BillerudKorsnäs är ensamt bolag som inte redovisar EC 1. Ekonomiskt värde från intressenter 

framgår i den finansiella rapporten naturligt, BillerudKorsnäs redovisar på A-nivå men väljer 

ändå bort EC 1. Det blir svårt att jämföra indikatorinformationen när bolagen redovisar som 

SSAB och väljer procentsats i hållbarhetsrapporten och i antal kronor i finansiella rapporten. En 

del av GRI:s (2006b, s. 3) syfte med redovisningen är att kunna jämföra och bedöma 

hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, regler, standarder och frivilliga initiativ.  

 

Vid observerandet av EC 2 är SSAB det enda bolaget som fullständigt redovisar indikatorn i den 

finansiella rapporten de andra två bolagen, BillerudKorsnäs och Holmen, som redovisar EC 2 har 

delvis med investeringar, dock framgår inte dessa fullt ut. Miljöinvesteringar är väsentliga för 

bolagen och bör klart framgå i den finansiella rapporten. Enligt IAS 1 p. 97 ska företag redovisa 

väsentliga intäkts- och kostnadsposter i rapporten över totalresultat eller i noterna. Holmen har 

nämnt investeringen av sodapannan och biobränslepannan medan BillerudKorsnäs enbart 

redovisar investeringar utan förklaring av postens innehåll. EC 3 redovisar tre av de fyra bolagen 

i sektorn genom GRI-registret till finansiella rapporten.  

 

Det är endast två bolag i sektorn där indikatorinformation om miljö, EN 26 och EN 28, påträffats 

i den finansiella rapporten, dock är informationen inte fullständig. Totalt finns fyra indikatorer av 

kategorin LA redovisade hos sektorns bolag i den finansiella rapporten. Två av indikatorerna är 

redovisade med hänvisning från GRI-register av Boliden och Holmen. Vidare framgår att 

BillerudKorsnäs redovisar LA 13 samt LA 1, dock avviker siffrorna från varandra i de olika 

rapporterna.  

4.3.2 Costumer goods 

Tabell 4.3 visar antal kärnindikatorer som bolagen inom sektor Costumer goods redovisar enligt 

GRI:s riktlinjer (se bilaga 4) och som vi uppmärksammat i bolagens finansiella rapporter för 

koncernen. 
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Resultatindikatorer Electrolux Husqvarna SCA Swedish Match 
EC 1  1 1 1 

EC 3 3  3  

EN 26 2  2  

LA 1    3 

LA 2   2  

LA 13   3  

        1 = fullt redovisad, 2 = delvis redovisad, 3 = redovisad från GRI-register  

      Tabell 4.3: Kärnindikatorer för Costumer goods i finansiella rapporten för koncernen 

4.3.2.1 Ekonomiska resultatindikatorer 

Indikatorn EC 1 (se bilaga 2) finns med i Husqvarna, SCA och Swedish Match finansiella 

rapport. I bolagens hållbarhetsrapporter redovisas det ekonomiska värdet genom en fördelning av 

skapat värde per intressent. De tre bolagen redovisar siffror som koncernens nettoomsättning, 

kostnad för material och tjänster, löner, arbetsgivaravgifter, skatt och utdelning till aktieägarna i 

hållbarhetsrapporten. I de finansiella rapporterna finns nettoomsättning, rörelsekostnader, där 

bland annat personalkostnader framgår, och skattekostnader i koncernens resultaträkning.   

Electrolux och SCA har med resultatindikatorn EC 3 (se bilaga 2) i den finansiella rapporten, 

båda bolagen hänvisar indikatorn från GRI-register. Electrolux redovisar informationen i noten 

Ersättningar efter avslutad anställning som hör till posten avsättningar till pensioner och 

liknande förpliktelser i balansräkningen. Electrolux koncern finansierar pensionsplaner i flertalet 

av de länder där de har verksamheter av betydelse. Pensionsplanerna kan vara avgiftsbestämda 

eller förmånsbestämda. Utöver pensionsförmåner och obligatoriska ersättningar täcker koncernen 

sjukvårdsförmåner för en del av sina anställda i vissa länder. SCA redovisar indikatorn i noten 

Avsättning för pensioner. Där framgår de totala pensionskostnaderna för de förmånsbaserade 

pensionsplanerna. 

4.3.2.2 Miljömässiga resultatindikatorer 

Electrolux och SCA:s finansiella rapport innehåller viss information om indikatorn EN 26 (se 

bilaga 2). I Electrolux hållbarhetsredovisning finns information om koncernens försäljning av 

gröna områden som utgörs av de mest energi- och vatteneffektiva apparaterna, dessa står för 10 

procent av sålda enheter och 18 procent av bruttovinsten. I den finansiella rapporten redovisas 

bolagets nettoomsättning av konsumentprodukter bestående av bland annat vitvaror och 

dammsugare. SCA har investerat i en biobränsleeldad ugn som minskar de fossila 

koldioxidutsläppen. I resultaträkningen framgår investeringar, dock står inte vilka investeringar 

som avses. 

4.3.2.3 Sociala resultatindikatorer 

Swedish Match har med resultatindikatorn LA 1 (se bilaga 2) i sin finansiella rapport. Indikatorn 

är hänvisad från GRI-register till en av noterna för rörelseresultatet, där finns information om 

medelantalet anställda uppdelad på land och kön.  

LA 2 och LA 13 finns med i SCA:s finansiella rapport, LA 13 hänvisas från GRI-register. Under 

noten Personalkostnader framkommer antal anställda som slutat, år 2012 lämnade 3993 personer 

SCA medan 6 tillkom, samt sammansättning av styrelsen och uppdelning av anställda efter kön, 

land och åldersgrupp. 
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4.3.2.4 Analys av Finansiell rapport avseende Costumer goods 

Av resultatet från sektor Costumer goods framgår att fyra indikatorer bland de studerade bolagen 

är hänvisade från GRI-registret till den finansiella rapporten. Även i denna sektor är indikatorn 

EC 1 väl rapporterad och hänvisad från GRI-registret, endast Electrolux har valt att frångå 

rapportering av indikatorn. EC 3 har två bolag, Electrolux och SCA, redovisat med direkt 

koppling från GRI-registret till noterna i bolagens finansiella rapporter. IAS 1 p. 50 beskriver att 

IFRS enbart gäller för finansiella rapporter och inte tvunget på annan information och enligt IAS 

1 p. 10 består en fullständig finansiell rapport av bland annat noter som består av förklarande 

information och viktiga redovisningsprinciper. Då indikatorn är kopplad direkt till den finansiella 

rapporten regleras detta av IFRS.   

Det finns lite miljöinformation dokumenterad i de finansiella rapporterna. Electrolux och SCA 

har endast indikatorinformation från EN 26 i den finansiella rapporten. Hos Electrolux framgår 

det inte vilka produkter som hör till gröna områden och investeringar är inte tydligt redovisade. I 

kategorin LA har indikator LA 1 och LA 13 hänvisats direkt från GRI-registret till den finansiella 

rapporten av Swedish Match och SCA. LA 2 har delvis redovisats i den finansiella rapporten av 

SCA men inte med hänvisning från GRI-registret.  

4.3.3 Financials  

Tabell 4.4 visar antal kärnindikatorer som bolagen inom sektor Financials redovisar enligt GRI:s 

riktlinjer (se bilaga 4) och som vi uppmärksammat i bolagens finansiella rapporter för koncernen. 

 
Resultatindikatorer Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

EC 1 1 1 1 3 

EC 2 2    

EC 3 3 3 3 3 

LA 1 2 2 3 2 

LA 2    2 

LA 4  2   

LA 13    2 

        1 = fullt redovisad, 2 = delvis redovisad, 3 = redovisad från GRI-register 
      Tabell 4.4: Kärnindikatorer för Financials i finansiella rapporten för koncernen  

4.3.3.1 Ekonomiska resultatindikatorer 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har med indikatorn EC 1 i den finansiella rapporten 

(se bilaga 2). Handelsbanken, Nordea och SEB redovisar information om detta i den finansiella 

rapporten utan hänvisning från GRI-register. Swedbank hänvisar resultatindikatorn från GRI-

registret till den finansiella rapporten. Siffror som de fyra bolagen redovisar i 

hållbarhetsrapporten är nettoomsättning, personalkostnader och skattekostnader. Dessa siffror 

framkommer i de finansiella rapporternas resultaträkningar. I Nordeas hållbarhetsrapport 

redovisas utöver dessa siffror även intäkter från finansiella investeringar och försäljning av 

anläggningstillgångar. Siffrorna återfinns i Nordeas kassaflödesanalys i den finansiella rapporten. 

Handelsbanken och SEB redovisar utdelning till aktieägarna i hållbarhetsrapporten. Denna siffra 

framkommer i förändring av eget kapital och i kassaflödesanalysen i den finansiella rapporten. I 

Swedbanks hållbarhetsrapport redovisas föreslagen utdelning till aktieägarna. Denna siffra 

redovisas under noten Föreslagen och utbetald utdelning i Swedbanks finansiella rapport.  

Handelsbanken har delvis redovisat resultatindikatorn EC 2 (se bilaga 2) i bankens finansiella 

rapport. I hållbarhetsrapporten redovisar Handelsbanken miljöbedömningar vid kreditgivning, 
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engagemang i miljöfrågor i investerade bolag samt satsningar på effektivare utrustning och 

resursanvändning som minskar klimatpåverkan. Vid utbyte av gamla skrivare och faxmaskiner 

ersätts dessa med miljöcertifierade multifunktionsmaskiner för att minska elförbrukning. I 

Handelsbankens finansiella rapport framgår nyanskaffning av inventarier. Informationen står i 

noten Fastigheter och inventarier.   

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har redovisat resultatindikatorn EC 3 (se bilaga 2) i 

den finansiella rapporten med hänvisning från GRI-registret. Informationens redovisas i noten för 

personalkostnader i bolagens resultaträkningar och här ingår pensionskostnader med 

förmånsbestämda pensionsplaner. I Nordeas finansiella rapport finns ytterligare information i 

balansräkningen under posten pensionsförpliktelser. Swedbank hänvisar vidare från 

pensionskostnader till noten Förmånsbestämda pensionsförpliktelser, där pensionskostnad 

förmånsbestämda planer redovisas. 

4.3.3.2 Sociala resultatindikatorer 

Information om de sociala resultatindikatorerna LA 1, LA 2, LA 4 och LA 13 (se bilaga 2) finns i 

noten för personalkostnader hos Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. LA 1 är delvis 

redovisad av Handelsbanken, Nordea och Swedbank, SEB hänvisar informationen för 

resultatindikatorn från GRI-registret. Det framkommer information om antal anställda uppdelad 

per land i finansiella rapporten för alla bolag.  Swedbanks redovisar ytterligare nyckelantal för 

anställda uppdelat på arbetsområde.  

 

Swedbank redovisar delvis resultatindikatorn LA 2 i den finansiella rapporten. Information som 

framgår är antal anställda som slutat, personalomsättning inklusive pensionsavgångar i procent. 

Swedbank delvis redovisar även resultatindikatorn LA 13 könsfördelning av anställda uppdelad 

per land samt sammansättning av styrelse och koncernledning. I Nordeas finansiella rapport hittas 

information om LA 4 koncernledningens omfattning av kollektivavtal. 

4.3.3.3 Analys av Finansiell rapport avseende Financials 

Av resultatet som framkommit i sektor Financials har samtliga bolag redovisat EC 1, EC 3 och 

LA 1 i den finansiella rapporten för koncernen. IASB utfärdar IFRS och arbetar för en 

internationell harmonisering av redovisningsprinciperna (Nyquist 2003, s. 15). Huvudsyftet är att 

minska internationella skillnader samt att öka jämförbarheten av redovisad information (Barlev & 

Haddad 2007, s. 497). EC 1 handlar om ekonomiskt värdet och Swedbank är enda bolaget som 

har direkt hänvisat indikatorn från GRI-registret till finansiella rapporten. För samtliga bolag är 

indikatorinformationen för EC 1 viktig för verksamheten och eftersom informationen tydligt 

framkommer i bolagens finansiella rapporter blir den jämförbar och regleras av IFRS. EC 3 är en 

indikator som samtliga bolag hänvisats från GRI-registret till den finansiella rapporten. 

 

Inom kategorin LA finns fyra indikatorer redovisade, LA 1, LA 2, LA 4 och LA 13. Arvidsson 

(2011, s. 287) menar att information i årsredovisningen som inte är finansiell är bland annat 

information om mänskliga frågor angående styrelse, ledning och anställda. För att fastställa 

framtiden och få relevant upplysningar om företaget är denna information viktig för intressenter 

(Arvidsson 2011, ss. 292-293). Informationen under LA handlar om det Arvidsson diskuterar.  
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Beroende på vilken verksamhet ett bolag utövar, påverkar de miljön på olika sätt och har olika 

områden där de utför sitt förbättringsarbete
20

. Inom sektorn Financials framkommer ingen 

miljöinformation hänförlig till GRI:s indikatorer i de finansiella rapporterna för koncernen. Enligt 

IAS 1 p. 14 lämnar många företag miljörapporter vid sidan av de finansiella rapporterna. Bolagen 

har redovisat flertalet miljömässiga indikatorer i hållbarhetsrapporten.  

 

  

                                                 
20

 CSR-guiden, http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/miljoearbete-laes-

haer-vad-det-innebaer/ [2013-03-16] 

http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/miljoearbete-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/miljoearbete-laes-haer-vad-det-innebaer/
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5 Slutsats  
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser uppdelat i undersökningsmodellens tre steg samt 

avslutas med att besvara studiens forskningsfrågor. Syftet med studien är att undersöka om de 

noterade bolagen är tillförlitlig i sin redovisning av hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer samt 

om bolagens hållbarhetsredovisning enligt GRI berörs av och kan kopplas till gällande regelverk 

och som kan påverka de undersökta börsbolagen. Vidare syftar studien på att jämföra börsbolags 

redovisning enligt GRI inom och mellan sektorerna Basic materials, Costumer goods och 

Financials. Utifrån syftet besvaras studiens forskningsfrågor.  

5.1 Steg 1 Standardupplysningar 

Vid granskningen av GRI:s standardupplysningar uppmärksammades att flera bolag säger sig 

redovisa mindre än vad deras uttalade tillämpningsnivå kräver. Gällande 

standardupplysningarnas första del är det tre bolag som inte uppfyller samtliga upplysningar om 

profil för respektive tillämpningsnivå. Bolagen visar i sitt GRI-register vilka punkter som det 

avser genom att antingen redovisa delvis rapporterad eller ej rapporterad. Vi har kommit fram till 

att dessa bolag inte fullföljer sin tillämpningsnivå eftersom dessa upplysningar om profil inte fullt 

redovisas. Enligt GRI (2006a, s. 2) ska bolag på A- och B-nivå redovisa bland annat 

upplysningar om hållbarhetstyrning för varje indikatorkategori. Generellt har bolagen redovisat 

denna del av standardupplysningarna tydligt.   

 

Sista delen av GRI:s standardupplysningar, resultatindikatorer, är svår att få grepp om då 

bolagens tolkning av resultatindikatorerna varierar. Beroende på vald tillämpningsnivå krävs 

varierat antal redovisade resultatindikatorer och på A-nivå ska organisationer enligt GRI (2006a, 

s. 2) redovisa varje kärnindikator med hänsyn till väsentlighet genom att antingen redovisa 

indikatorinformation eller förklara skälen för att inte redovisa indikatorn. Vi har kommit fram till 

att de tre bolagen som redovisar på A-nivå rapporterar på olika sätt, framförallt gällande dess 

motivering till inte redovisade indikatorer. För att öka förståelsen för bolagens rapportering anser 

vi det vara nödvändigt med motivering till varje specifik kärnindikator som bolaget väljer bort. 

A-nivå kan framförallt bli missvisande när bolagen väljer att redovisa kärnindikatorer som inte 

väsentlig och därmed inte rapportera indikatorn. Det finns bolag i studien som väljer att inte 

rapportera ett tjugotal kärnindikatorer med endast en menings motivering men ändå säga sig 

uppfylla A-nivå.  

 

Vi har kommit fram till att GRI:s riktlinjer har stort tolknings utrymme vilket gör det svårt att 

bedöma om bolagen följer dessa korrekt. Granskningen av bolagens hållbarhetsredovisning har 

visat att varje enskild punkt i upplysningar om profil samt resultatindikatorer kan redovisas på 

olika sätt och även innehålla varierad information men ändå uppfylla samma krav. Vi har 

uppmärksammat ett flertal resultatindikatorer som bolagen säger sig uppfylla men som vi anser 

inte finns fullt belägg för att kunna anses som helt rapporterad. Enligt Regelverket för emittenter 

ska information vara korrekt, relevant och tydlig samt inte vara vilseledande (NASDAQ OMQ 

2012, s. 25). Hållbarhetsredovisning har vi kommit fram till kan vara vilseledande och är inte 

enhetlig.   

 

GRI:s tillämpningsnivåer anser vi kan vara missvisande för intressenter såsom en investerare. Det 

på grund av att bolag i studien dels säger sig följa en tillämpningsnivå men inte fullt rapporterar 

samtliga obligatoriska standardupplysningar för den specifika nivån och dels då bolag väljer bort 
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kärnindikatorer som inte är väsentliga för bolaget men ändå redovisar en hög tillämpningsnivå 

trots få rapporterade indikatorer. Enligt GRI (2006b, s. 24) är kärnindikatorerna allmänt 

tillämpbara indikatorer och antas vara av stor vikt i flertalet organisationer. Vi kommit fram till 

att det är felaktigt då bolag kan bortse från ett stort antal kärnindikatorer och att skillnaden på så 

sätt kan vara minimal mellan bolag som tillämpar A- och B-nivå. Bolag på A-nivå kan till och 

med vara sämre i sin rapportering jämförelsevis med bolag på B-nivå.  

 

Fyra av bolagen i studien är externt granskade av utomstående part och det har markerats med ett 

plus (+) efter tillämpningsnivån C, B och A. Enligt vår uppfattning om hur en investerare 

uppfattar det så ökar förväntningarna på företaget, dels genom korrekt redovisning och dels 

genom tron på att tillämpningsnivån följs. Vi har kommit fram till att externt bestyrkt redovisning 

inte garanterar att bolagen följer sin tillämpade nivå. Vi har uppmärksammat att flera av bolagen i 

studien säger sig ha kontrollerats av utomstående part men har inget plus tecken efter 

tillämpningsnivån. Det skapar förvirring hos investerare som inte är grundligt insatt i GRI:s 

ramverk.   

 

Tidigare forskning har visat att olika branscher fokuserar olika gällande företagens sociala ansvar 

(Blombäck & Wigren 2009, s. 256 och Ting, Ramasamy & Ging 2010, ss. 362-363). Vi har 

kommit fram till att skillnaden inom studiens tre sektorer inte är av stor betydelse då två av tre 

sektorer fokuserar relativt jämnt mellan perspektiven, dock utmärker sig sektor Financials en 

aning då miljöperspektivet har mindre fokus. Mellan sektorerna finns en viss skillnad där vi 

kommit fram till att Basic materials redovisar sitt sociala ansvar i högre grad medan sektor 

Financials är mer försiktiga i sin redovisning. I granskningen av varje specifikt bolag föreligger 

också en skillnad i bolagens fokus på de tre perspektiven. Vi har kommit fram till att 

tillämpningsnivåerna är spridda bland bolagen inom de tre sektorerna och det finns inget enhetligt 

mönster. Bolagen inom sektorn Basic materials redovisar på en högre tillämpningsnivå medan 

bolagen inom sektorn Financials redovisar på en lägre nivå. 

5.2 Steg 2 Hållbarhetsrapport  

Enligt GRI (2006b, s. 5) kan organisationen själv välja rapporteringens plats, exempel på 

hemsidan, i årsredovisningen eller i en separat rapport. I vår studie ser vi en variation mellan 

bolagen men att en separat rapport tydligt dominerar. Beroende på valet av hållbarhetsrapportens 

placering berörs informationen av olika regelverk. Samtliga bolag har tillgängligt 

hållbarhetsrapporten på hemsidan vilket vi anser leder till att hållbarhetsredovisningen berörs av 

Regelverket för emittenters informationsregler. I bolagens redovisning av hållbarhet finns ofta en 

tydlig beskrivning av syfte och motiv med hållbarbetsarbetet vilket vi har kommit fram till gör att 

hållbarhetsredovisning är av kurspåverkande natur.  Enligt Regelverket för emittenter kan det i 

vissa fall vara svårt att avgöra de finansiella effekterna och då är det viktigt med en tydlig 

beskrivning av syfte och motiv. Information som är kurspåverkande påverkas även av bland 

annat av marknadsutveckling och branschtillhörighet (NASDAQ OMX 2012, ss. 23-24).  

 

Ett av studiens granskade bolag har valt att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen, 

denna information anser vi inte berörs av IFRS regler eftersom informationen placerats utanför 

IFRS ansvarsområde. Informationen i hållbarhetsrapporterna oavsett dess placering bör vara 

tillförlitlig då Regelverket för emittenter ställer krav på att offentliggjord information ska vara 

korrekt, om bolaget inte följer regelverkets informationsregler kan bolaget få påföljder 
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(NASDAQ OMX 2012, s. 40). Vi har i vår granskning uppmärksammat standardupplysningar 

som rapporterats av bolagen men som vi har kommit fram till inte är helt uppfyllda. Det visar på 

att informationen i hållbarhetsredovisningen är ett område som vi kommit fram till hamnar i en 

gråzon och som inget regelverk riktigt ansvarar för. Hållbarhetsredovisningen är en stor del i de 

granskade bolagens verksamhet och påverkar många av bolagens investerare. Det är viktigt att 

denna information är korrekt.  

5.3 Steg 3 Finansiell rapport 

Kopplingen av indikatorinformation från hållbarhetsrapporten till bolagens finansiella rapport för 

koncernen är ett svårt moment då siffror och information ofta är dolda och inte klart framgår i 

den finansiella rapporten, bortsett ifrån när bolaget hänvisar indikatorinformationen direkt från 

GRI-registret. Vi har kommit fram till att EC 3 är en indikator som hos samtliga bolag som 

redovisat denna hänvisat från GRI-registret till den finansiella rapporten. Vi har även kommit 

fram till att EC 1 är väl representerad i bolagens finansiella rapporter och det är ett bolag i studien 

som har rapporterat indikatorn direkt från GRI-registret. Enligt IAS 1 p. 97 ska företag redovisa 

väsentliga intäkts- och kostnadsposter i rapporten över totalresultat eller i noterna. Indikatorn EC 

1 anser vi vara viktig för bolagen och ska vara redovisad i den finansiella rapporten.  

Vi har genom vår granskning kommit fram till att sektor Financials inte har någon koppling 

mellan miljöindikatorerna och den finansiella rapporten. Generellt finns få miljöindikatorer 

representerade i bolagens finansiella rapporter, resultatindikatorn EN 26 är en av de 

representerade. EN 26 handlar om åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och 

tjänster, vi anser att fler bolag bör kunna redovisa denna i finansiella rapporten då de flesta bolag 

har någon form av miljöåtgärder. Vi antar att miljöinvesteringar ingår i bolagens totala 

investeringar, dock framgår det inte vilket det borde göra om en investerare ska ha möjlighet att 

kunna jämföra informationen mellan hållbarhetsrapporten och finansiella rapporten.  

 

Vi har kommit fram till att indikatorerna i kategorin LA är väl representerade i de finansiella 

rapporterna för koncernen. Några bolag i studien hänvisar indikatorinformationen direkt från 

GRI-register till den finansiella rapporten för koncernen. Vi har även uppmärksammat att flera 

bolag har indikatorerna helt eller delvis redovisade i den finansiella rapporten men utan 

hänvisning från GRI-register.  

Vi har kommit fram till att kopplingen till den finansiella rapporten är tydligast inom sektor Basic 

materials, därefter Financials. Det finns ingen regel som säger att GRI:s riktlinjer ska hänvisas till 

bolagens finansiella rapporter, dock har GRI:s som syfte att jämföra och bedöma 

hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, regler, standarder och frivilliga initiativ. Vi 

kommit fram att indikatorinformation bör direkt hänvisas till den finansiella rapporten eftersom 

informationen då regleras av IFRS regler vilket ökar tillförlitligheten och jämförbarheten i den 

redovisade informationen. 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Enligt Hubbard (2011, s. 824) har hållbarhetsredovisning expanderat fort den senaste tiden och 

det finns flera frågor om den är användbar, tillförlitlig, relevant och jämförbar.  Legendre och 

Coderre (2012, ss. 189-190) menar att antagandet av GRI riktlinjer påverkas av företagets storlek, 
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lönsamhet, företagskultur i ett land och av industrin. GRI:s tillämpningsnivåer påverkas av den 

bransch där ett företag är verksamt. Studiens problemformulering belyser detta område:  

 

 Följer och uppfyller börsnoterade bolag på NASDAQ OMX Stockholm GRI:s riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning och är rapporteringen tillförlitlig?  

 Finns det några skillnader i redovisningen av GRI:s riktlinjer inom och mellan sektorerna 

Basic materials, Costumer goods och Financials? 

 

Vi har kommit fram till att de noterade bolagen följer GRI:s riktlinjer i hållbarhetsredovisningen 

men uppfyller inte i samtliga fall standardupplysningarna fullständigt för den deklarerade 

tillämpningsnivån samt att standardupplysningarna tillåter ett stort tolkningsutrymme. 

Rapporteringen av hållbarhetsarbetet enligt GRI blir därmed inte helt tillförlitlig. 

Hållbarhetsrapportens placering minskar också tillförlitligheten då rapporten, som ofta är 

placerad separat, inte påverkas av IFRS regler utan av Regelverket för emittenter men tycks 

hamna i en gråzon. Det är svårt att koppla indikatorinformation från hållbarhetsrapporten till 

bolagens finansiella rapport, bortsett ifrån när bolaget hänvisar indikatorinformation direkt från 

GRI-registret.  

Vi har kommit fram till att skillnaden inom studiens tre sektorer inte är av stor betydelse då två 

av tre sektorer fokuserar relativt jämnt mellan perspektiven, dock utmärker sig sektor Financials 

en aning då miljöperspektivet har mindre fokus. Mellan sektorerna finns en viss skillnad där vi 

kommit fram till att Basic materials redovisar sitt sociala ansvar i högre grad medan sektor 

Financials är mer försiktiga i sin redovisning. Resultaten av varje specifikt bolag visar en skillnad 

i bolagens fokus på de tre perspektiven. Vi har kommit fram till att tillämpningsnivåerna är 

spridda bland bolagen inom de tre sektorerna och det finns inget enhetligt mönster. Bolagen inom 

sektorn Basic materials redovisar på en högre tillämpningsnivå medan bolagen inom sektorn 

Financials redovisar på en lägre nivå. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel avslutar vi med en diskussion kring uppsatsen med några egna tankar. 

Avslutningsvis lägger vi fram förslag till framtida forskning inom studiens område. 

  

Frostenson, Helin och Sandström (2012, ss. 13-14) menar att eftersom det inte finns regler för 

hållbarhetsredovisning utan enbart bygger på riktlinjer har framväxten av GRI varit en viktig del i 

utvecklingen. Enligt Isaksson och Steimle (2009, s. 175) är syftet med GRI:s riktlinjer att främja 

jämförbarhet och arbeta mot ett internationellt accepterat ramverk. Redovisning enlig GRI 

(2006b, s. 3) handlar om att hållbarhetsredovisning i en organisation ska ge en balanserad och 

rimlig bild av redovisat resultat inom hållbarhet, både positivt och negativt.  

 

Flertalet forskare påpekar betydelsen av företagens samhällsansvar som en viktig 

konkurrensfördel. Vi anser att GRI är ett bra initiativ som förbättrar rapporteringen av CSR och 

som kan hjälpa företagen att fokusera i rätt riktning mot ett hållbart samhälle. GRI:s ramverk 

innehåller riktlinjer inom de tre perspektiven vilket ska främja balansen i företagens 

hållbarhetsarbete. Av studien har framkommit att bolagen tar sig frihet i tillämningen av GRI:s 

riktlinjer och balans och enighet inom de tre perspektiven inte alltid existerar. Dagens generella 

riktlinjer anser vi försvårar bedömningen om företagen har en korrekt rapportering. Bolag som 

deklarerar GRI-redovisning på samma tillämpningsnivå kan skilja sig mycket åt i redovisningens 

omfattning, utformning och tydlighet. Några bolag väljer att rapportera vissa indikatorer i sin 

GRI-redovisning med koppling till den finansiella rapporten, då framförallt till noter. Detta anser 

vi är något att arbeta mot då det hjälper redovisningen att bli jämförbar och tillförlitlig eftersom 

den finansiella rapporten påverkas av flera harmoniserade redovisningsstandarder. För att 

redovisningen ska vara pålitlig måste lagar och rekommendationer respekteras. 

 

Vi ser GRI:s riktlinjer som ett steg på vägen för att kunna göra CSR till en del som företag ska 

redovisa, dock anser vi att GRI har långt kvar innan de når fram till sitt syfte, jämföra och 

bedöma hållbarhetsresultatet i förhållande till regler och standarder samt jämföra resultatet inom 

och mellan organisationer. Vi tycker att GRI:s ramverk är omfattande, svår tolkat och 

tidskrävande att sätta sig in i. Bolagen avsätter troligtvis mycket tid och resurser för sin 

rapportering och därför anser vi att GRI borde utveckla tydligare anvisning samt sätta strängare 

uppföljning av bolagen som följer ramverket för att uppnå en hög standard och tillförlitlighet.  

6.1 Framtida forskning 

Denna studie bygger på granskning av tillförlitligheten av noterade bolags hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s riktlinjer samt en jämförelse av redovisningen. Studien utfördes på tre sektorer på 

NASDAQ OMX Stockholm, fyra bolag per sektor med varierande tillämpningsnivå av GRI:s 

riktlinjer. Vidare undersöktes om det fanns skillnader i användning inom och mellan sektorerna. 

Vi anser det vore intressant att i framtiden jämföra bolag och sektorer med samma 

tillämpningsnivå, speciellt bolag som redovisar på B- eller C-nivå då det finns möjlighet att se 

tydligare skillnader i rapporteringen av resultatindikatorer inom samma tillämpningsnivå. Det 

hade även varit intressant att analysera mer djupgående resultatindikatorernas koppling till 

koncernens finansiella rapport, för att kunna se omfattning av indikatorinformation som berörs av 

IFRS. Vidare hade det varit intressant att jämföra GRI G3:s riktlinjer med GRI G4:s riktlinjer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Upplysningar om profil 

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller 

motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och 

dess strategi.  

Uttalandet ska redogöra för organisationens allmänna vision och strategi i ett kort-, 

medel- (t.ex. 3–5 år) och långsiktigt perspektiv. Detta gäller speciellt i förhållande till 

hanteringen av de mest väsentliga utmaningarna som gäller ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultat. Uttalandet ska innehålla: 

•Strategiska prioriteringar och viktiga frågor på kort och medellång sikt med avseende 

på hållbar utveckling, inklusive hänsyn till internationellt accepterade standarder och 

hur de förhåller sig till den långsiktiga verksamhetsstrategin och organisationens 

framgång. 

• Viktigare trender (t.ex. makroekonomiska eller politiska) som påverkar 

organisationen och påverkar prioriteringarna inom hållbar utveckling. 

• Viktiga händelser, framsteg och misslyckanden under redovisningsperioden. 

• Syn på resultat i jämförelse med målen. 

• Överblick av organisationens huvudutmaningar och målsättningar för det kommande 

året, och mål för de kommande 3–5 åren.  

• Andra områden som rör organisationens strategiska inriktning. 

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter.  

Den redovisande organisationen ska ta med två kortfattade beskrivande stycken om 

betydande påverkan, risker och möjligheter.  

Det första stycket ska fokusera på organisationens huvudsakliga påverkan på hållbar 

utveckling och effekt för intressenterna, inklusive de rättigheter som följer av 

nationell lagstiftning och relevanta internationellt accepterade standarder. Hänsyn ska 

tas till spektrumet av intressenternas rimliga förväntningar och intressen. Stycket ska 

innehålla: 

• En beskrivning av den mer betydande påverkan som organisationen har på hållbar 

utveckling, och de utmaningar och möjligheter som denna påverkan är förknippad 

med. Beskrivningen ska innehålla den påverkan på intressenternas rättigheter, som 

följer av nationell lagstiftning och de förväntningar som kan utläsas från 

internationellt accepterade standarder och normer. 

• En förklaring av hur man prioriterar mellan dessa utmaningar och möjligheter. 

• De viktigaste slutsatserna om framsteg i hanteringen av dessa ämnen, och relaterade 

resultat under redovisningsperioden. Här ska också ingå en bedömning av skälen till 

att resultat är över eller under förväntan.  

• En beskrivning av vilka huvudsakliga processer som finns för att hantera resultat 

och/eller relevanta förändringar. 

Det andra stycket ska fokusera på hur trender inom hållbar utveckling, risker och 

möjligheter påverkar organisationens långsiktiga utveckling och finansiella resultat. 

Fokus ska ligga på information som har relevans för finansiella intressenter, eller som 

kan komma att få det i framtiden. Det andra stycket ska innehålla följande: 

• En beskrivning av de viktigaste risker och möjligheter som organisationen står inför 

som en följd av trender inom hållbar utveckling. 
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• Prioritering mellan de viktigaste områdena inom hållbar utveckling efter deras 

relevans för organisationens långsiktiga strategi, marknadsposition samt kvalitativa 

och (om möjligt) kvantitativa finansiella värdedrivande faktorer.  

• Tabeller som visar 

• Mål, resultat jämfört med mål och erfarenheter från redovisningsperioden, och 

• Mål för den kommande redovisningsperioden, samt målsättningar på medellång sikt 

(dvs. 3–5 år) som är relaterade till de mest väsentliga riskerna och utmaningarna. 

• Kortfattad beskrivning av organisationens styrmekanismer för att hantera dessa 

risker och möjligheter, samt identifiering av andra relaterade risker och möjligheter 

2.1 Organisationens namn 

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna 

Den redovisande organisationen ska beskriva sin roll i tillhandahållandet av dessa 

produkter och tjänster, samt i vilken grad man använder sig av utlokalisering av 

verksamhet – s.k. outsourcing. 

2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures 

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor 

2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig 

verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar 

utveckling i redovisningen.  

2.6 Ägarstruktur och företagsform 

2.7 Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, 

sektorer man är verksam i och typ av kunder/förmånstagare). 

2.8 Den redovisande organisationens storlek, inklusive 

• Antal anställda 

• Nettoförsäljning (för organisationer inom den privata sektorn) och nettointäkt (för 

organisationer inom den offentliga sektorn). 

• Total finansiering, fördelat på skulder och eget kapital (för organisationer inom den 

privata sektorn), och 

• Kvantitet/volym av produkter och tjänster. 

Utöver det som nämnts ovan uppmanas redovisande organisationer att lämna 

ytterligare information som kan anses vara lämplig, t.ex.: 

• Totala tillgångar, 

• Ägande förenat med rätt till avkastning (inklusive identitet, namn och ägarandel i 

procent för de största ägarna), och 

• Fördelning på lands-/regionnivå: 

• Försäljning/intäkt per land/region vars omsättning utgör minst 5 % av 

organisationens totala omsättning. 

• Kostnader per land/region vars omsättning utgör minst 5 % av organisationens 

omsättning, och 

• Antal anställda per land/region 

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller 

ägande inklusive: 

• Lokaliseringen av eller förändringar inom verksamheten, inklusive nyöppnade 

anläggningar, nedläggningar och expansion, och 

• Förändringar i aktiekapitalets struktur samt andra förändringar eller åtgärder inom 

organisationens kapitalstruktur (för organisationer inom den privata sektorn).  
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2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. 

3.1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen. 

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). 

3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.) 

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. 

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen, inklusive: 

• Hur väsentlighet definieras, 

• Hur prioritering skett mellan områden i redovisningen, och 

• Hur organisationen identifierat de intressenter som förväntas komma att använda 

redovisningen.  

Förklara hur organisationen har tillämpat vägledningen för att definiera innehållet i 

redovisningen samt tillhörande principer. 

3.6 Redovisningens avgränsning (t.ex. utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda 

anläggningar, joint ventures, leverantörer). Se GRI:s avgränsningsprotokoll för 

ytterligare vägledning. 

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och 

avgränsning. 

Om avgränsningen eller omfattningen inte täcker organisationens totala ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan, beskriv strategi och tidplanering hur detta ska 

åstadkommas. 

3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, 

utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka 

jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer.  

3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka 

tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid sammanställning av 

indikatorerna och annan information i redovisningen. 

Förklara beslut om att inte använda eller väsentligt avvika från GRI:s 

indikatorprotokoll. 

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare 

redovisningar, och skälen för sådana förändringar (t.ex. sammanslagningar/förvärv, 

förändringar av basår/period, företagets inriktning, mätmetoder etc.). 

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller 

avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen. 

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns.  

Ange sidnummer eller webblänkar för 

• Strategi och analys 1.1 – 1.2,  

• Organisationsprofil 2.1 – 2.10, 

• Information om redovisningen 3.1 – 3.13, 

• Styrning, åtaganden och intressentrelationer 4.1 – 4.17, 

• Upplysningar om hållbarhetsstyrningen, per kategori, 

• Kärnindikatorerna, 

• GRI:s tilläggsindikatorer som finns med i redovisningen, och 

• GRI:s branschspecifika tilläggsindikatorer som finns med i redovisningen. 

3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt 

bestyrkas. Beskrivning av omfattning och grund för externt bestyrkande ifall detta inte 

beskrivs i den bestyrkanderapport som åtföljer hållbarhetsredovisningen. Beskriv även 
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relationen mellan den redovisande organisationen och den som bestyrker. 

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är 

underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att 

fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen. 

Beskriv mandat och sammansättning (inklusive antalet oberoende medlemmar 

och/eller medlemmar som inte ingår i företagsledningen) av dessa kommittéer och 

beskriv eventuellt direkt ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. 

4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, 

dennes funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning). 

4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom 

denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen. 

Beskriv hur organisationen definierar ”oberoende” och ”inte ingår i 

företagsledningen”. Denna information behöver bara ges för organisationer som har 

endast en styrelsenivå. Se ordlistan för definitionen av ”oberoende” 

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller 

vägledning till styrelsen eller företagsledningen. 

Hänvisa till beskrivningar av processer för att: 

• Använda aktieägarbeslut eller andra metoder för att göra det möjligt för 

minoritetsinnehavare av aktier att uttrycka sina åsikter till styrelsen, och 

• Informera och rådfråga anställda angående arbetsvillkor genom formella 

representativa enheter som t.ex. personalråd, och arbetstagarrepresentation i styrelsen. 

Beskriv områden relaterade till ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som har 

lyfts via dessa mekanismer under redovisningsperioden. 

4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och 

chefer (inklusive avgångsavtal) och organisationens resultat (inklusive sociala och 

miljömässiga resultat). 

4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter 

uppstår. 

4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som 

styrelsemedlemmar bör besitta för att styra organisationens strategi i ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågor. 

4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och 

principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa 

införts i organisationen. 

Förklara i vilken utsträckning dessa: 

• Används i organisationen inom olika regioner och avdelningar/enheter, och 

• Överensstämmer med internationellt överenskomna standarder. 

4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur organisationen 

uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor (och dit 

hörande relevanta risker och möjligheter), samt vilka internationellt överenskomna 

standarder, uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till och hur 

dessa följs. 

Beskriv hur ofta styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling. 

4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller 

ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana. 

4.11 Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen. 
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Artikel 15 i Riodeklarationen introducerade Försiktighetsprincipen. Ett svar till 4.11 

kan vara en beskrivning av organisationens tillvägagångssätt avseende riskhantering 

vid operativ planering eller utveckling och introduktion av nya produkter 

4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer 

eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer. 

Beskriv datum för anslutning, länder/verksamheter där principer etc. av detta slag 

tillämpas, samt de intressenter som engagerats i utvecklingen och styrningen av dessa 

initiativ (t.ex. mångintressenter etc.). Skilj på icke-bindande, frivilliga initiativ och 

sådana initiativ som organisationen har en skyldighet att följa. 

4.13 Medlemskap i organisationer (t.ex. branschorganisationer) och/eller nationella/ 

internationella lobbyorganisationer i vilka organisationen: 

• Har en position i styrelsen, 

• Deltar i projekt eller kommittéer, 

• Bidrar med en substantiell finansiering utöver det som medlemskapet kräver, eller 

• Ser medlemskapet som strategiskt. 

Detta berör huvudsakligen medlemskap på organisationsnivå. 

4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 

Exempel på intressenter är: 

• Frivilligorganisationer och andra intressegrupper 

• Kunder; 

• Aktieägare och finansiärer; 

• Leverantörer; och 

• Anställda, andra arbetare samt deras fackliga organisationer. 

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. 

Här beskrivs hur organisationen gör för att identifiera sina intressentgrupper, och för 

att bestämma vilka grupper som man ska ha kontakt med och vilka som man inte ska 

ha kontakt med. 

4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken 

typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp. 

Detta kan inkludera enkätundersökningar, fokusgrupper, samhällspaneler, 

rådgivande företagspaneler, skriftlig kommunikation, struktur för kommunikation 

mellan ledning och fack och andra kommunikationssätt. Organisationen ska klargöra 

om någon kommunikation genomförts som en specifik del av redovisningsarbetet. 

4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och 

hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de påverkat 

organisationens redovisning. 
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Bilaga 2 - Resultatindikatorer  

Tilläggsindikatorer är i kursivstil. 

Ekonomiska resultatindikatorer  

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, 

ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 

betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. 

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, 

hänförliga till klimatförändringen. 

EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden. 

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn. 

EC5 Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där 

organisationen har betydande verksamhet. 

EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på 

väsentliga verksamhetsplatser.  

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts 

lokalt där organisationen har betydande verksamhet. 

EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som 

huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full 

ersättning. 

EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive 

effekternas omfattning. 

 

Miljömässiga resultatindikatorer 

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. 

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning 

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. 

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. 

EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. 

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller 

baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat 

av dessa initiativ. 

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering. 

EN8 Total vattenanvändning per källa 

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. 

EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt använd 

volym.  

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade 

områden och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade 

områden. 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den 

biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet 

utanför skyddade områden. 

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer). 

EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den 

biologiska mångfalden. 
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EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som 

påverkas av verksamheten. 

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. 

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. 

EN20 NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. 

EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. 

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. 

EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill. 

EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats som 

miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens Bilagor I, II, III och VIII, samt 

procent transporterat avfall som transporterats internationellt. 

EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för 

vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den redovisande 

organisationens utsläpp av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten. 

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. 

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori. 

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till 

följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser. 

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material 

som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/ 

tjänsteresor 

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ. 

 

Sociala resultatindikatorer  

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor resultatindikatorer 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region. 

LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. 

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller 

deltidsanställda. Informationen ska ges för varje större verksamhet. 

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 

LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning 

om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal. 

LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i formella och för ledning 

och personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med 

övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet. 

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt 

totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 

LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på plats för 

att stödja de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga 

sjukdomar. 

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med 

fackföreningar.  

LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 

personalkategorier. 
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LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt 

anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut. 

LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin 

prestation och karriärutveckling.  

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 

åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori. 

 

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga 

rättigheter hanteras. 

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder.  

HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och 

rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av 

de anställda som genomgått sådan utbildning. 

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till 

kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja 

dessa rättigheter 

HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av 

barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete. 

HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för 

tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till 

avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete.  

HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer 

och rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, som är relevanta för 

verksamheten.  

HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 

åtgärder.  

 

Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar och 

styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde.  

SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för 

korruption. 

SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner avseende motverkan mot korruption. 

SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. 

SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying.  

SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska partier, 

politiker och likartade institutioner, per land. 

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för 

konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och 

monopolbeteende, samt utfallet härav. 
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SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot 

organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. 

 

Resultatindikatorer för produktansvar 

PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska 

utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och 

tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser. 

PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspåverkan 

från produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts. Informationen ska 

ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i 

procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav. 

PR4 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och 

märkning av produkter och tjänster inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter 

effekten av bristen på efterlevnad. 

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för 

marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring. 

PR7 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande 

marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte 

följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och 

förlust av kunddata. 

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande 

tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

 

Bilaga 3 – Resultat Upplysningar om profil 

 
 

 
 

 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nivå A B A+ C B+ C A B C+ B+ B C 
1.1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok* Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

1.2 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ej ok** - Ok Ok - 

2.1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.4 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.5 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.6 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.7 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.8 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.9 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.10 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.4 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.5 Ok Ok Ok Ok Ok Ej ok** Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.6 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.7 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.8 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.9 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

3.10 Ok Ok Ok Ok Ok Ej ok** Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.11 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.12 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.13 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

4.2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

4.3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

4.4 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

4.5 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ej ok** - Ok Ok - 

4.6 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.7 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ej ok** - Ok Ok - 

4.8 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.9 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.10 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ej ok**  - Ok Ok - 

4.11 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ej ok*** - Ok Ok - 

4.12 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.13 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.14 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

4.15 Ok Ok Ok Ok Ok Ej ok**  Ok Ok Ej ok** Ok Ok Ok 

4.16 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

4.17 Ok Ok Ok - Ok - Ok Ok - Ok Ok - 

nivå Ok Ok Ok Ok Ok Ej ok  Ok Ej ok  Ej ok Ok Ok Ok    

*Ok, dock fel sidhänvisning. 

**Ej ok, delvis rapporterad enligt bolaget. 

***Ej ok, ej rapporterad enligt bolaget.  

Basic materials Costumer goods Financials 
Företag  Nr på bolag i 

studien 

Företag Nr på bolag i 

studien 

Företag Nr på bolag i 

studien 

BillerudKorsnäs 1 Electrolux 5 Handelsbanken 9 

Boliden  2 Husqvarna 6 Nordea 10 

Holmen 3 SCA 7 SEB 11 

SSAB 4 Swedish Match 8 Swedbank 12 
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Bilaga 4 – Resultat Resultatindikatorer 

Ekonomiska resultatindikatorer  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EC1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

EC2 1 1 1 1     1   1 1 1 1 

EC3   1 1 1 1   1   1 1 1 1 

EC4   1 1 1 1 1 Ej upp*   1 1 1   

EC5   1 1       1           

EC6     1       1           

EC7     1     1 1   1       

EC8   1 1 1     1   1   1   

EC9   1 1   1   1   1       

totalt  1 7 9 5 3 3 8 1 7 4 5 3 

*SCA har en tydlig beskrivning hur de redovisar statligt stöd dock saknas omfattning väsentliga 

finansiellt stöd från den offentliga sektorn.  

 

Miljömässiga resultatindikatorer  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
EN1 1 1 1 1 1   1 1   1     

EN2   1 1 1     1 1         

EN3 1 1 1 1 1 1 1 1     1    

EN4   1 1   1   1 1 1   1 1 

EN5 1 1 1 1 1   1 1 1     1 

EN6   1 1                 1 

EN7   1 1                   

EN8 Ej upp* 1 1   1 1 1 1   1   1 

EN9 1 1 1                   

EN10   1 1                   

EN11 1 1 1   1   1           

EN12   1 1   1   1           

EN13   1 1                   

EN14 1 1 1                   

EN15    1                   

EN16 1 1 1   1 1 1   1   1 1 

EN17   1         1       1 1 

EN18 1 1 1   1   1   1   1 1 

EN19     1   1   1 1         

EN20 1 1 1       1           

EN21 1 1 1       1           

EN22   1 1   1 1 1 1   1   1 

EN23   1 1 1 1   1 1         

EN24     1                    

EN25     1                   

EN26 1   1 1 1   1     1 1   

EN27      1       1           

EN28 1 1 1   1 1 1       1   

EN29   1 1     1 1   1       

EN30 1 1 1                   

totalt 13 24 29 6 14 6 20 9 5 4 7 8 

* Billerud beskriver enbart totalt vattenförbrukning dock saknas vattenanvändning per källa.  
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Sociala indikatorer  

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor resultatindikatorer 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
LA1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 

LA2   1 1       1     1   1 

LA3   1 1   1   1           

LA4 1 1 1   1   1 1 1 1   1 

LA5   1 1       1     1     

LA6   1 1       1 1         

LA7 1 1   1     1     1     

LA8 1 1 1       1           

LA9   1 1   1   1     1     

LA10   1         1     1   Ej upp*  

LA11   1 1       1 1     1 1 

LA12 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 

LA13 1 1   1     1      1   1 

LA14   1 1       1          1 

totalt  6 14 10 3 3 1 14 5 3 9 3 7 

* Swedbank berättar om utbildningar de har och om hur de värnar om ständig utveckling samt 

genomsnittligt antal utbildningstimmar hos de anställda i bolaget, dock inte fördelat på 

personalkategori.  

 

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
HR1   Ej upp* 1   1   1     1  1 1 

HR2 1 Ej upp** 1       1 1        Ej upp*****  

HR3   Ej upp***       1 1       Ej upp****   

HR4 1 1 1     1 1   1       

HR5   1 1   1   1           

HR6 1 1 1   1   1 1     1   

HR7   1 1   1   1       1   

HR8     1                   

HR9     1       1           

 totalt 3 4 8 0 4 2 8 2 1 1 3 1 

* Boliden beskriver arbetet med hur de följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter dock inte 

procentuellandel av investeringsbeslut som utvärderats. 

** Boliden beskriver hur de har uppföljning och utvärdering hur affärspartners arbetar mänskliga 

rättigheter dock inte procentuellandel som utvärderats.  

*** Boliden beskriver hur de arbetar med mänskliga rättigheter dock inget om hur personalen 

utbildas.  

**** SEB beskriver sitt arbete med mänskliga rättigheter och vilka policy de arbetar med dock 

saknar antalet personalutbildningstimmar och andel av personalen som genomgått utbildning. 

*****Swedbank säger att de granskar de leverantörer som faktureras över 500tkr/ år dock saknas 

procentuell andel som granskas samt vidtagna åtgärder.  
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Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SO1 1 1 1       1           

SO2 1   1       1   1   1 1 

SO3    1 1 1     1     1 1  1 

SO4 1 1 1 1     1   1   1   

SO5   1 1 1 1   1 1 1     1 

SO6     1   1 1 1       1   

SO7 1 1 1     1 1       1   

SO8 1 1 1 1 1   1   1       

totalt  5 6 8 4 3 2 8 1 4 1 5 3 

 

 

Resultatindikatorer för produktansvar 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PR1   1 1       1           

PR2     1     1             

PR3 1 Ej upp* 1       1     1      

PR4     1         1         

PR5   1 1         1 1 1 1 1 

PR6 1   1       1 1 1 1 1 1 

PR7     1         1         

PR8     1             1     

PR9 1   1   1   1   1       

totalt 3 2 9 0 1 1 4 4 3 4 2 2 

* Boliden beskriver vad som krävs samt vilka att de följer relevant lagarstiftning angående 

marknadskommunikation dock inte procentuellandel av produkter och tjänster som berörs av 

kraven. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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